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TÉMÁINKBÓL
KÉPVISELŐK ÜNNEPE
A Csongrád megyei
országgyűlési képviselők
többsége szűk családi körben
ünnepli a szentestét és a
karácsonyt, de olyan is akad, aki
népes és nagyszámú
rokonságával találkozik. A
legszerencsésebb talán mégis az
a politikus, akinek felesége
éppen karácsonykor készül
világra hozni második
kislányukat.
3. oldal

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Karácsony a kórházban, a ferenceseknél és nagy családoknál

Gyermekáldás a születés ünnepén
Nincs kedvesebb, bensőségesebb ünnepe
az esztendőnek, m i n t a karácsony. Felerősíti a jót, tompítja a rosszat, hihetővé
teszi a szeretétet. Szerkesztőségünk,
stílszerűen, nyolcoldalas
karácsonyi
melléklettel kívánja kedvesebbé, teljesebbé tenni olvasóink ünnepét.
Szenteste a születésé. Mindenórás asszonyok között jártunk. Együtt izgultunk és
várakoztunk a 31 éves Ritával, aki egyszer
már elvetélt, ám most ismét gyermekáldás várta. És beteljesedett: négy kiló 140
grammal egészségesen megszületett Karancsi Sándor.
Karácsony a család ünnepe is. Meglátogattuk Altorjay Tamásékat, aki feleségével
és hat gyermekével várja a szent ünnepet.
Az év énekesévé választott basszista úgy
véli, jó, ha morális alapokkal, határozott
világnézettel vértezik fel gyermekeiket.
Van más családunk is, például a ferenceseké. Az szeged-alsóvárosi szerzetesek egyszerre nyitják ki ajtajukat a világnak, s
fordulnak imádságos lelkülettel befelé
ezekben a napokban. Különös hangulata
van a karácsonynak a Csillag börtönben.
Lapunkon keresztül olvasóink is figyelemmel kísérhették Tamás, Zsolt és Tibike sorsát. Feldíszített karácsonyfával érkezve látogattuk meg őket. A súlyos tüdőműtéten átesett zákányszéki fiatalember
egyre jobban van ; a sikeresnek látszó
csontvelő-átültetés után a domaszéki kisfiú kálváriája viszont újrakezdődik; a dorozsmai tanyán élő autista kisfiú családja
élvezi az összefogással megteremtett villanyfényt.

TÉVÉFILM CSIZMAZIÁRÓL
Szelídvízország
címmel
készített
filmet a Duna
Televízió a
Fehér-tóról és
Csizmazia
Györgyről. A filmet az ünnepen
két alkalommal is vetítik.
4. oldal
AJÁNDÉKOK SLÁGERLISTÁJA
Az idei karácsony legnépszerűbb
ajándékai között vezető helyen
állnak a sulinetes
számítástechnikai eszközök és a
DVD-rendszerek. A
könyvsikerek: az új Harry Potter
és Stahl Judit szakácskönyve.
5. oldal
AZ ÉV SPORTOLÓI
Lapjaink, a Délmagyarország és
a Délvilág sportrovatának
munkatársai idén is szavaztak az
esztendő legkiemelkedőbb
teljesítményt nyújtó
sportembereire. Megválasztották
az év csapatát, férfi- és női
sportolóját a felnőttek és az
utánpótlás korosztályában,
szavaztak a legjobb edzőre és
mozgáskorlátozott sportolóra.
14-15. oldal
www.delmagyar.hu

Karácsony a születés, a család és a s z e r e t e t ü n n e p e . Sándor világra jöttével a Karancsi családban ez m o s t m i n d együtt
van.

Mégsem volt gázlopás
Független szakértő nézte át azt a gázórát, amelynek gázlopással gyanúsított tulajdonosát előbb 700 ezer, utóbb - mérsékelve a díjtételt 400 ezer forintra büntetett meg a Dégáz Rt. Kiderült, hogy az óra
mintegy 20 százalékkal kevesebb fogyasztást mér a valóságosnál - a
csalók viszont általában ennél jóval többet, a ténylegesen elhasznált
mennyiség 30-40 százalékát „takarítják meg" csalárd módon. A fogyasztó kezdettől hangsúlyozza ártatlanságát, arra hivatkozva, hogy a
mérőóra doboza és az ólomzár is érintetlen volt.
írásunk az 5. oldalon

Félezren várták kedden éjjel a címvédőt kiverő kézilabdacsapatot

A Pick marad a főszponzor

Hétfőről keddre virradó éjjel mintegy félezer lelkes Pick Szeged-kézilabdarajongó várta és köszöntötte kedvenceit a Széchenyi téren. Volt ott pezsgőlocsolás - ehhez személyesen Botka László polgármester is hozzájárult egy óriásüveggel - , tűzijáték és természetesen sok-sok gratuláció. A klub helyzete is stabilizálódni látszik, hiszen tegnap a névadó szponzor, a Pick Rt. bejelentette (beszámolónk
a 13. oldalon), hogy két évvel meghosszabbítja a támogatási szerződést.
Fotó: Karnok Csaba

Fotó: Gyenes Kálmán

Részletek a Csendes éj mellékletben

Az utóbbi évek legnagyobb drogszállítmánya egy román kocsiban volt

Hétszázmilliós heroinfogás
a kiszombori határon
Az utóbbi évek legnagyobb fogásának számító, 112 kilogramm heroint találtak a kiszombori vámosok egy román
rendszámú Peugeot kisbuszban. A jármű vezetőjét és utasát
őrizetbe vették.
Kedden hajnalban egy román
rendszámú kisteherautó jelentkezett belépésre a kiszombori
határátkelőnél. A Peugeot Boxerben egy román férfi és egy nő
utazott. Nem jelentettek be elvámolnivalót. Úti céljuknak Németországot jelölték meg.
A pénzügyőr úgy döntött, átkutatják a járművet. Pillanatokon
belül kiderült, hogy a vámosnak
jó volt a megérzése, ugyanis a
Peugeot rakterének dupla faluvá
alakított tetőlemezében és az első üléssor alatti üregekbe elrejtve
207 csomagban, összesen 112
kilogramm heroint találtak.
Az utóbbi évek legnagyobb fogásának számító, 700 millió forint értékű kábítószer 28 ezer halálos adagra elég. A heroint a vámosok lefoglalták. A román nó
és férfit őrizetbe vették.
Alig egy hónapja, novemberben a röszkei határátkelőhelyen
egy Audiban húsz kilogramm,
130 millió forint értékű heroint
foglaltak le. Augusztusban a
nagylaki határátkelőnél egy személygépkocsiban 31 kilogramm
heroint és száz gramm marihuánát találtak.
A. T. J.

Az összesen 207 csomag, 112 kilogramm, 700 millió forint értékű
heroin.

Fotó: Miskolczi Róbert
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Önvizsgálati javaslat
a PSZAF-vezetésnek
Eljött az ideje, hogy a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) vezetése önvizsgálatot tartson, és remélem,
hogy az eset nem kerüli el az
annak kivizsgálására hivatott
szervezetek figyelmét - reagált
László Csaba pénzügyminiszter
a Népszabadságban
kedden
megjelent interjúra.
BUDAPEST (MTI)
Az interjúban a felügyelet novemberben elbocsátott tőkepiaci
ellenőrzési főosztályának vezetője számol be az intézménynél
történtekről. A pénzügyminiszter közölte: „A lakáshitelemmel
kapcsolatos, korábban napvilágot látott információk is azt sugallták, hogy a Pénzügyi-Szervezetek
Állami
Felügyeletétől
banktitoknak minősülő információk és dokumentumok kerültek napi- és hetilapok birtokába. Most mégis szomorúsággal
tölt el, hogy a Népszabadság mai
számában megjelent interjú tanúsága szerint a PSZAF-nál politikai okok miatt valakik azt a feladatot kapták, hogy pénzügyeimet vizsgálgassák."
Konyecsniné Szécsi Maria volt
főosztályvezető a Népszabadságban elmondja, hogy a PSZÁF-nál
„többször is utasítottak olyan
munkára, ellenőrzésre, személyi
intézkedésre, amely mögött személyes vagy politikai érdekeket
sejtettem. Az utolsó csepp a K
and H ügyet kirobbantó Pannonplast-vizsgálat volt. A fel-

ügyeletnek a hatalmas pénzmozgásokkal és a megtalált K and
H-s úgynevezett hídszámlával amelyen milliárdos tételek folytak át - kellett volna foglalkoznia. Erről már májusban tudomásunk volt, de nem jelentettük
a rendőrségnek a pénzmosás
gyanúját... Mivel nem értettem
egyet a szokatlan kézi irányítással, meg azzal sem, hogy a felügyelet vezetése egyértelműen
politikai szálakat kutat az ügyben - feladatunk volt például a
pénzügyminiszter
lakáshitel-számlájának, valamint az ehhez kapcsolódó szerződéseknek
áttekintése és ennek hangot is
adtam, egyre inkább bizalmatlanság vett körül. Végül azt
mondták: nem megfelelő színvonalon vizsgáltuk a K and Hügyet, majd leváltottak."
László Csaba szerint „mai napig az a gyanú, hogy ilyesmi előfordulhat, groteszk feltételezésnek tűnt csupán, hiszen ki gondolhatná komolyan, hogy az a
független intézmény, amelynek
feladata a bankok működésének
felügyelete, maga követ el durva
banktitok-sértést."

•

Részben bizonyítékok nélküli
személyes véleményt, részben
pedig korábban megcáfolt valótlanságokat tartalmaznak az interjúban leírtak - reagált a
PSZAF kommunikációs főosztálya a Népszabadságban és a Népszavában megjelent interjúkra. A
felügyelet ezeket - jellegük miatt
- nem kívánja kommentálni.

Ukránoké a Dunaferr?
DUNAUJVAROS. BUDAPEST (MTI)
Az ukrán-svájci Donbasz-Duferco konzorcium vásárolhatja meg
440 millió forintért a Dunaferr
Rt. többségi részvénycsomagját közölte Bárányi Imre, az értékelő
bizottság elnöke, az ÁPV Rt.
igazgatóságának tagja. Az ÁPV
Rt. a Dunaferr Rt. részvényeinek
79,48 százalékát kínálta fel eladásra. A Donbasz vezette kon-

zorcium tagja az ukrajnai Alcsevszki Vasmű Részvénytársaság, a svájci Duferco International Trading Holding és a lichtensteini Kunday AG. Ha az első
helyezett pályázóval nem sikerül
szerződést kötni, akkor az ÁPV
Rt. tárgyalásokat kezdhet a második helyezettel, de ez nem kötelező. A második helyezett a
brit-indiai LNM konzorcium, a
harmadik az orosz Severstal.

MAGVAR ÁLLAMVASUTAK RESZVENYTARSASAG
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Kedves Utasunk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a

Dél-Kelet Magyarországi
Területi Menetrendkönyv megjelent.
A kiadványt a vasútállomásokon és
a menetjegyirodában megvásárolhatja.
www.mav.hu
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A szegedi belvárosi menetjegyiroda
2003. december 24.2004. január 4. között
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog üj esztendőt kívánunk!
MÁV Rt. Személyszállítási Üzletág
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A Fidesz alkalmatlannak tartja a külügyminisztert feladata ellátására

Kovács László kontra Kövér
Rendkívül felelőtlen magatartást tanúsít, aki azt gondolja,
hogy célszerű fegyverekkel, erőszakkal fellépni az autonómia
kialakítása érdekében, és ezt
nyilvános fórumokon mondja is
- jelentette ki Kovács László
külügyminiszter, az MSZP elnöke kedden Budapesten.
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BUDAPEST (MTI)
A diplomáciai vezető elmondta,
hogy Kövér Lászlónak, a Fidesz
országos választmányi elnökének azon kijelentésére utal, amelyet a közelmúltban az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács kolozsvári alakuló ülésén tett. Kövér
László azon a tanácskozáson kifejtette többek között: „(...) azt
látjuk, hogy akik nem voltak restek fegyverhez, az erőszak eszközéhez nyúlni, sokkal rövidebb
idő alatt, sokkal többet is el tudtak érni, mint mi. S mi pedig tűrünk. Megint csak: Megérte? Miért?"
A külügyminiszter szerint egy
ilyen kijelentés a legkevésbé sem
viszi előre az autonómia ügyét,
csak az adott ország szélsőséges
nacionalista erőinek jelent érvet
a magyarsággal, az autonómiatörekvéssel szemben. Kovács László arról is beszélt, hogy ezek a
szavak a bizalmatlanságot hintik
el a román többség és más országok többségi nemzete körében,
jelentősen rontva ezzel a magyarság érdekérvényesítési esélyeit. Súlyos veszélynek látja a
külügyminiszter azt is, hogy az
ilyen törekvések könnyen megoszthatják az erdélyi, a romániai
magyarságot, az RMDSZ-t és
annak szavazóit. „Felelőtlen dolog kockára tenni mindazt az
eredményt, amit az RMDSZ az

Magda
Marinko
újra támadt

Kovács László a tájékoztatón.
elmúlt több mint tíz év alatt, türelmes és következetes magatartással, de a magyarság érdekeiből
nem engedve el tudott érni" szögezte le a külügyminiszter.
Kovács László elmondta: a magyar kormány az autonómiát a
kisebbségi jogok érvényesülése
talán legátfogóbb keretének tekinti. Kitért arra, Európa számos
országában működik autonómia, de valamennyire igaz, hogy
azt a kisebbség és a többség tár-

MTI Telefntó: Koszticsák Szilárd

gyalásain alakították ki, alkotmányos keretek között.
A Fidesz országos elnöksége
„megütközéssel és felháborodással utasítja vissza" Kovács Lászlónak „a Fidesz és az erdélyi magyar autonómiatörekvések ellen
tett kirohanásait" - közölte az ellenzéki párt az MTI-hez kedden
eljuttatott közleményben, alkalmatlansággal vádolva a külügyi
tárca MSZP-s vezetőjét. „2001

Kaliforniai földindulás a Szt. András-törésvonalnál

Három ember halála

SATORAUAUJHELY (MTI)
Rátámadt őreire az életfogytiglani fegyház-büntetésre ítélt Magda Marinko. Az elítélt december
18-án, napi rendszeres sétáján
támadt a fegyőrre. Magdát megbilincselve öt fegyőr kísérte a
fegyház udvarán, amikor egyikük ruháját megragadta, majd az
őrt másfél méteren át vonszolta.
A bűnözőt a fegyőr társai fékezték meg. Magda korábban egyszer már rátámadt a fegyőrökre.
Akkor bíróság elé állították. A hivatalos személy elleni erőszak
vádja alól felmentették. Több tanúként beidézett fegyőr hirtelen
megváltoztatta vallomását. A 40
éves jugoszláv állampolgárt az
ügyészség 8 hazánkban elkövetett gyilkossággal vádolta. Ezek
közül a szegedi Z. Nagy család
ügyében bizonyítottság hiányában felmentő rendelkezés született. Feltételes szabadságra bocsátása leghamarabb 25 év után
- 2 0 1 9 . jan. 28. - vizsgálható.

Három ember halt meg a Kaliforniát megrázó, a Richter-skála
szerint 6,4-es erősségű földrengésben. A halálesetek az epicentrumtól 57 kilométerre fekvő Paso Roblesben történtek. Összedőlt
a XIX. századi óratorony teteje - a lehulló törmelék agyonütötte
egy ruhaüzlet két női alkalmazottját, a 19 éves Jennifer Myricket
és az 55 éves Marilyn Zafutót, valamint egy járókelőt. A törmelékek bezúzták több parkoló gépkocsi tetejét.
MTI Telefotó/AP

Putyin kezében a jog pallosa
Vlagyimir Putyin orosz elnök
kedden ismét kizárta az 1990-es
években privatizált vagyon újraelosztását, de a jog pallosával fenyegette meg azokat, akik „tudatosan csaltak". A kereskedelmi-ipari kamara vezetőségének
moszkvai ülésén Putyin elismer-

RÖVIDEN
SZÉPHALMI MÉRGEZÉS
Egy család három tagja
feltehetően szén-monoxidmérgezésben halt meg kedden a
BAZ megyei Széphalom
községben. A családi tragédia egy
gázfűtéses házban történt. A
kiérkező mentők egy 19 éves
fiatalembert még élve találtak, őt
kórházba szállították. Szülein, a
43 éves anyán és a 44 éves apán,
valamint 16 éves testvérén már
nem tudtak segíteni.
PINKE SZEREPE
Pinke Györgyöt, a gazdasági
folyamatokat felügyelő alelnököt
javasolja az MTV Rt.
ügyvezetőjévé kinevezni a
kuratóriumi elnökség a
közszolgálati médium
közalapítványa
nagykuratóriumának - közölte
Czeglédi László testületi elnök.

Az orosz elnök öt-hétezer „tudatos csalóról", törvénysértőről beszélt

MOSZKVA (MTI)

karácsonyán Kovács László és a
szocialisták azzal riogatták az országot, hogy 23 millió román
munkavállaló özönli el hazánkat, és emiatt emberek tízezrei
fogják elveszíteni munkájukat.
Ma, amikor a Medgyessy-kormány rossz gazdaságpolitikája
miatt emberek tízezrei valóban
félelemmel tekintenek a jövőbe,
az MSZP ismét egy tudatosan
karácsonyra időzített akcióval
akarja elterelni a figyelmet a gazdasági krízisről, a költségvetésről, az áremelkedésekről" - áll a
közleményben. „Az betudható a
román asszimilációs politika
egyoldalú elfogultságának, hogy
fegyveres harcra való buzdításként értelmezik arra a sajnálatos
tényre való utalást, hogy a kisebbségi magyarság békés, alkotmányos érdekérvényesítő törekvéseit mindeddig kevesebb figyelem, támogató jóindulat és eredmény kísérte az európai közvélemény részéről, mint azoknak a
népcsoportoknak a követeléseit,
akik az erőszak eszközéhez nyúltak" - tartalmazza a Fidesz közleménye. „Az, hogy a román álláspontot Kovács László egyetértőleg megismétli, és ebben a kérdésben ismételten a román érdekek oldalára áll, az a rosszindulat
és a magyar nemzeti érdekek
iránti érzéketlenség olyan fokáról tanúskodik, amely alapján kijelenthetjük, hogy Kovács László
alkalmatlan arra, hogy Magyarországot
külügyminiszterként
bármely nemzetközi fórumon
képviselje" - véli a Fidesz-elnökség. Megjegyzik, az autonómia
Európában számos kisebbség
számára biztosított. Az erdélyi
magyarság sem többet, sem kevesebbet nem akar, mint az Európai Unió más kisebbségei.

te ugyan, hogy a privatizáció
alatt „bonyolult törvények" voltak érvényben, de hangoztatta:
azért ezeket a törvényeket is be
lehetett tartani, s akik megszegték őket, azok tudatosan tették.
Az elnök 5-7 ezerre taksálta a
törvénysértők számát, megállapítva, hogy ez távolról sem az
összes üzletember. Egy moszkvai

bíróság ezzel egy időben döntött
a nagyarányú sikkasztással és
adócsalással vádolt Mihail Hodorkovszkij olajmágnás vizsgálati fogságának meghosszabbításáról. Hodorkovszkij egyike azoknak az „oligarcháknak", akik a
vadprivatizációk során szerezték
busás vagyonukat, s ezért ellenszenvesek a lakosság számára.

FELAJÁNLÁSOK
A kormány tagjai a 2003.
december 17-i kormányülésen
úgy döntöttek, hogy a
miniszterek és politikai
államtitkárok 2004. évi
fizetésnövekedésüket fölajánlják
az általuk kiválasztott
közhasznú alapítványnak. A
felajánlásokat tartalmazó
táblázat megtalálható a
http://www.kancellaria.gov.hu
honlapon.
FLAISZ A KASTÉLYBAN
Kastélya rejtekhelyén elfogták az
olajügyek miatt jogerősen elítélt,
a bíróság által körözött
vállalkozót, Flaisz Ferencet. A
keceli-érsekhalmi vállalkozó
hétfő esti elfogásakor ellenállást
nem tanúsított, keddre virradóra
átadták a kecskeméti
büntetés-végrehajtási
intézetnek.
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A román művelődési miniszter új terve a Szabadság elhelyezésére

Ha látni
akarunk

A vár mellé kerülne a szobor

FARKAS CSABA

Egy ideig még biztosan a minoriták udvarában maradnak a restaurált szobrok.
A román művelődési miniszter
új ötlete: kerüljön az aradi Szabadság-szobor a vár mellé, s
épüljön vele szemben egy
ugyanolyan magas diadalkapu.
Az RMDSZ ragaszkodik az eredeti helyszínhez, a Tűzoltó térhez. Az aradiak szerint ahogy
közelednek a választások, úgy
halványul a remény.
Nem felejtődött el az aradi Szabadság-szobor ügye Romániában. Markó Béla, az RMDSZ elnöke a napokban ismét tárgyalt
Adrián Nastase miniszterelnökkel és Razvan Theodorescu művelődési miniszterrel, s míg a
magyar álláspont nem változott,
a román kormány ismét új javaslattal állt elő. A Theodorescu által kiötlött elképzelés szerint
egyben maradhat a magyar szo-

borcsoport, és azt is lehetségesnek tartaná, hogy a felállításra
még 2004 első felében sor kerüljön. Ám helyszínként nem a
Tűzoltó teret, hanem a vár melletti területet javasolja. S a Szabadsággal szemben egy ugyanolyan magas diadalívet is felállítanának, az 1848-as román forradalom tiszteletére. Az RMDSZ
azonban ragaszkodik a Tűzoltó
térhez.
Kíváncsi a tárgyalások végeredményére, de idén már nem számít kedvező fordulatra Király
András, az RMDSZ Arad megyei
elnöke, s a Szabadság-szobor felállítására létrehozott civil szervezet vezetője.
- Az RMDSZ és a Szociáldelmokrata Párt most értékeli az
együttműködési megállapodás
hozadékát, s meg kell állapíta-

nunk, hogy két, számunkra nagyon fontos kérdésben nem történt előrelépés: a kolozsvári fakultások beindítása és a Szabadság-szobor felállítása ügyében.
Nincs túl sok remény arra, hogy
most, a választások közeledtével javuljon a helyzet, mert a
partner kormányzópárt sem
egységes; a tagság egy része támogat bennünket, mások határozottan ellenünk szólnak, s
vannak, akiket egyáltalán nem
érdekel a mi problémánk - nyilatkozta lapunknak Király András.
Az elnök kérdésünkre kifejtette: most már az sem biztos, hogy
amiben a politika megállapodik,
az megvalósul.
- Az a baj, hogy én már látom,
mi történik, ha a politika végül
rábólint arra, hogy a Tűzoltó té-

Fotó: Gyenes Kálmán

ren álljon a Szabadság is, meg a
„hozzá ragasztott" diadalkapu is.
Kiadnák a tervezés föladatát a fővárosi építészeknek, akik rögtön
közölnék, amit amúgy minden
ép ésszel gondolkodó ember belát: a jelenleg körülbelül kétezer
négyzetméteres kis tér teljes átalakítása, kinyitása nélkül nem
lehet elhelyezni két, egyenként
tizennégy méter magas emlékművet. S akkor megint helyben
vagyunk...
Bármilyen döntés születik is,
azt tisztázni kell, a tér teljes átalakítása a város költségvetését
terheli-e, vagy az államét. Király
szerint nem jó ómen, hogy a román kormány szándéka szerint
most már biztosan nem helyben
dől el a szobor sorsa, hanem a
bukaresti egyeztetéseken.
B.A.

Most, amikor olyan szépen jönnek a hófelhők, jön az egybefüggő hóborulás - aztán vagy lesz hó, vagy nem -, hogy öröm
nézni-, mikor hidegfront terheli szervezetünket;
gyanta szárad kristályosan kezünkre, miután hazaszállítmányoztuk
a
piacról az esztendőről esztendőre mind kisebb fenyőt-, mikor
vadul tárcsázunk (azaz nem tárcsázunk, hol van már a tárcsázási, mi az, hogy tárcsa ?, bepittyegjük a gombokon a számokat), tehát midőn elhatározásra kerül: az idén most már
csak azért is saját fogású halból készítjük a karácsonyi halvacsorát, és amint telnek a napok, s válik mind nyilvánvalóbbá,
nem, nem, soha nem érünk rá, úgy módosul az elképzelés
elébb élve vett, utóbb pucoltan vásárolt pontyra, végül jön a
gombpittyegés, és szenteste előtt két órával jól rátelefonálunk
a halászcsárdára, vajon akad-e a konyhán elvitelre halászlé
amikor ímélben küldünk levlapot - kézzel írni, azaz konkrét
jeleket formázni, évek óta nem tudunk, csupán kész jeleket
beütni (s teljesen sajnáljuk, készpénzt nem lehet elektronikus úton küldeni, ami, jelzem, még a kisebbik baj, a nagyobbik a következő: fogadni sem); most, mikor szidjuk a karácsonyt a túltengő lótás-futás okán és miatt, s találgatjuk, hogy
az ünnep előtti tolongás és tülekedés résztvevői helyből hülyék-e, vagy csak nekifutásból - tudniillik, általános tapasztalat szerint, aki a médiába' dógozik, ahogy telnek a napok,
amint közeleg karácsony, előbb-utóbb nekiveselkedik
fölmondani a leckét az irritálóan iparszerűvé vált, bevételbaráttá s kiadásközpontúvá
lett, egészen
el-üz-le-ti-e-se-dett
(igyekszünk jól artikulálni) ünnep kapcsán, aztán rohan bevásárolni, rajzfilmeken ezt akként ábrázolnák: gyorsan oszló
füstbuborékok maradnak pár pillanatig a helyén -, szóval,
most, midőn megtorpantak az ablakon túl a hóhegyek, és bár
az előbb mintha szállingózott volna valami az ablak előtt,
egy-két percig, ami akár hó is lehetett, most mindennek semmi nyoma, s nincs elemző, aki felelősséggel kideríti, fehér karácsonyunk lesz-e, vagy ébenfekete, illetőleg ez is, az is-,
most, amikor még mindig nem teljesen késő megkeresni a
keresőprogramban a nagymamát s előkotorni a szekrény mögül a tavalyról megmaradt, több folyamkilométer
díszcsomagolópapírt, és életre kelteni szívünket - tehát, ha mindezzel s
mindezekkel
elkészültünk
(teljességgel kész'
vagyunk),
amennyiben megtehetjük:
örüljünk.
Tanúsítsunk ráutaló magatartást. Karácsony van. Azaz lesz
mindjárt. Zúg a harang már. Zonnng... Bonnng... Zuonnng.... Rezeg a lég, oda-vissza verődik a házfalak közt a hanghatás, néz
ránk fehéren az ég. Holnaptól már egy egy kicsinnyel több lesz a
majd fény. Tudunk minek s kinek fényénél látni, ha látni akarunk. És ha még tudunk.

Bejelentkezés nélkül nincs területalapú támogatás

A megyei képviselők többsége otthon tölti az ünnepeket

Azonosítani kell
a parcellákat

Van, aki kislányt vár - ajándékba

A mezőgazdasági termelők jövő
évi területalapú támogatásának
alapfeltétele a Mezőgazdasági
parcellaazonosító
rendszerbe
(Meparba) való bejelentkezés tudtuk meg a Csongrád Megyei
Földművelésügyi
Hivataltól,
ahol elmondták, a határidő nagyon közeli.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A parcellaazonosítást azoknak a
mezőgazdasági
termelőknek
kell megtenni, akik az európa
uniós ügyfél-regisztrációba bejelentkeznek, illetve támogatást
kívánnak igénybe venni. Ok
várhatóan még december végén,
de legkésőbb január elején postai úton kapják meg az EU-s re-gisztrációs számukat. E küldemény tartalmazza az „Ügyfél-blokk adatok lapja" című
nyomtatványt, melynek kitöltésével és visszaküldésével valósul meg a Mepar-bejelentkezés.
Ahhoz, hogy az adatlap kitöltése sikeres legyen, minden
mezőgazdasági termelőnek fel
kell keresnie a használt földterület alapján illetékes falugazdász-irodát, mivel a blokktér-

képekről itt olvashatják le az
azonosító számot, melyet azután az adatlapra be kell írni, a
használt földterülettel nagyságával együtt. A visszaküldési
határideje 2004. január 19.
A rendelkezésre álló idő meglehetősen rövid, ezért 2004. január
5-19. között szombaton és vasárnap is tartanak a falugazdászok ügyfélfogadást, a pontos
időbeosztásról azonban érdemes
az érintetteknek előzetesen telefonon vagy egyéb úton tájékozódni. A Szeged körzetében gazdálkodó termelők az FM-hivatalban (Szeged, Deák F. u. 17.) találhatják meg Tápé, Kiskundorozsma, Gyálarét, Szőreg, Mihálytelek blokktérképeit.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a visszaküldött
ügyfélblekkadatlapok - vagyis a
parcellaazonosítás - alapján fogja a termelőknek postázni a területalapú támogatás igényléséhez
szükséges dokumentumokat.
A parcellaazonosítás kapcsán
felmerülő kérdésekkel a helyi falugazdászhoz fordulhatnak a termelők, illetve a 62/553-460 telefonszámon érdeklődhetnek az
FM-hivatal munkatársaitól.

Csongrád megye országgyűlési képviselői
nem titkolóztak, elárulták, hogy hol töltik az ünnepeket. Megtudtuk azt is, van,
akit karácsonykor kislánnyal ajándékoz
meg a felesége, s van, aki mintegy kéttucatnyi rokonával együtt várja otthon a
Jézuskát.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Balogh László (MDF): - Még nem tudom biztosan, hogy mi lesz a programom. A karácsonyt mindenképpen a családommal töltöm,
aztán pedig utazással, ahogy szoktam. Sem
szüleim, sem feleségem édesapja nem szegedi,
ezért ilyenkor minden évben útnak indulunk,
és meglátogatjuk őket. A szilvesztert pedig valószínűleg barátaimmal ünneplem.
Bartha László (Fidesz-MPP): - A szentestét szűk családi körben ünnepeljük, a következő napok pedig családlátogatással telnek.
A szilveszteri programom azonban még nem
biztos, minden azon múlik, hogy megyünk-e
síelni. Ha igen, akkor Ausztriában köszöntjük az új évet.
Botka László (MSZP): - Otthon, családi
körben töltöm az ünnepeket. Feleségem szülei is velünk lesznek. Elárulom, hogy valószínűleg karácsonykor születik meg második
kislányunk!
Dobó László (Fidesz-MPP): - A karácsonyt
természetesen a családommal töltöm, szilveszterkor viszont valószínűleg néhány barátunkkal együtt ünneplünk itt, Szegeden.
Farkas Sándor (Fidesz-MPP): - A mi családunkban az a szokás, hogy karácsonykor ösz-

szejövünk Szentesen. Ez mintegy 25-30 fős
társaságot jelent. A két ünnep között a lányom költözésével leszek elfoglalva, a szilveszter pedig ad hoc jellegű lesz. Talán barátainkkal töltjük, de ez nekünk másodlagos
ünnep a karácsonyhoz képest.
Gazdagh János (MSZP): -. A karácsonyt
otthon töltöm, és mivel a névnapomat is
most ünneplem, „fogadom" azokat a családtagokat és ismerősöket, akik fel akarnak köszönteni. Az utóbbi hetekben, hónapokban
nagyon sokat voltam távol a családtól, emiatt
szeretném meggyőzni őket, hogy otthon, családi körben búcsúzzunk az óévtől. Remélem
sikerül.
Géczi József (MSZP): - Már nagyon „kivágyom" a politikából, a következő két hét csak
a családomé lesz. Lassan ugyanis már a feleségem is a ritkán látottak közé tartozik. Az
biztos, hogy még az ünnepek előtt végiglátogatom a közeli hozzátartozók sírjait. Hogy
szilveszterkor mit csinálok, azt még nem tudom, nem volt időm megszervezni.
Kozma József (MSZP): - Egyelőre még
' csak tervezzük az ünnepi programjainkat.
Most úgy tűnik, a szentestét szűk családi
körben ünnepeljük, aztán pedig a fővárosban
találkozunk a tágabb családdal, rokonsággal.
Az ünnepek után pedig elutazunk, a szilvesztert külföldön töltjük.
Lázár János (Fidesz-MPSZ): - Ahogy minden évben, a karácsonyt idén is családom körében töltöm. A szentestét szűkebb körben
ünnepeljük, a következő napokon azonban
az egész rokonság összejön. Az új évet.külföldön, Svájcban, barátainkkal köszöntjük.

Martonosi György (Fidesz-MPSZ): - A karácsonyt otthon töltöm. Ez nálunk kicsit családi ünnep is, hiszen édesanyám Eva, ilyenkor van a névnapja, ezért nála is leszünk.
Szilveszterezni viszont elutazok a baráti társaságommal, Erdélyben töltjük az év utolsó
napját.
Nógrádi Zoltán (Fidesz-MPSZ): - Karácsonykor és szilveszterkor nem szoktam elutazni. Egyébként is nagy lemaradásom van
a gyerekeimmel szemben, így már nagyon
várjuk, hogy az egész éves rohanás után
együtt lehessünk. Az óévet otthon, barátaimmal búcsúztatjuk.
Rákos Tibor (Fidesz-MPSZ): - A karácsonyt természetesen a családdal, nagyszülőkkel együtt ünneplem. A szilveszteri programom viszont még nem biztos, valószínűleg a színházi gálára megyek.
Újhelyi István (MSZP): - Végre családi
körben ünnepelhetem a karácsonyt, idén
nem kell rendezvényeken részt vennem.
Nálunk egyébként szokás, hogy a még meg
nem született gyermeknek is ajándékot te-,
szünk a fa alá, így a nyáron születő harmadik picit is meglepjük valamivel. Szilvesztérre barátokat várunk, és gyerekekkel
együtt bulizunk.
Vincze László (Fidesz-MPSZ): - A karácsonyt Csongrádon töltöm a családommal.
Idén már a kisunokámmal együtt ünnepelek,
biztosan körülötte forognak majd az esemé.nyek. A szilvesztert viszont még nem tudom,
az óévbúcsúztatót a nejem szervezi meg. Valószinűleg néhány barátunkkal köszöntjük
2004-et.
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kellemes karácsonyi ünnepeket
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KORKÉP
ALGYÖ. A faluházban
megalakult az Algyői
Drámaműhely. A Móra Ferenc
Népszínház keretében működő
drámaműhely fő célkitűzése a
drámatörténeti érdekességek,
életművek elemzése, a
diákszínjátszás alapjainak
bemutatása. Alapvetőnek tartják
a szervezők a népi írók irodalmi,
művészeti Itatásának művészeti
szemléltetését is. A műhely
művészeti vezetője Kató Sándor
és Osztás Anett.

•

A K T U Á L I S »

Felújítják a szegedi kisszínházat, beépítik az Arany János utcai foghíjtelket

Milliárdos építkezés a Belvárosban
A kivitelező szerint szép, ugyanakkor
bonyolult műszaki feladat a szegcdi kisszínház felújítása és a hozzá kapcsolódó
28 lakásos társasház építése, mert a
m u n k á t zsebk endőnyi területen kell
elvégeznie.

ÁSOTTHALOM. A közigazgatási
szervek minőségfejlesztési
pályázatán 750 ezer forintot
nyert az önkormányzat. A
pénzből február végéig kiépítik a
CAF-ot, vagyis az Egységes
Értékelési Keretrendszert. Ez
hasonló az ISO-hoz, csak annyi
a különbség, hogy ennél az új
rendszernél belső értékelést
vesznek figyelembe, így nem
külső segítséget vesz igénybe,
emiatt csökkennek a költségek.
Az ásotthalmi önkormányzat
750 ezer forintnyi önrészt
vállalt.
DOMASZÉK. A községben
szeptember elseje óta alapfokú
művészeti oktatás is folyik. A
gyermekek több tanszakot is
választhattak, így a furulya-, a
gitár-, a szintetizátor-, a zongoravagy a szolfézsszakot. Emellett
nép- és társastáncot
tanulhatnak, valamint a báb- és
színművészet terén is
kipróbálhatják magukat. A helyi
ifjúsági önkormányzat
közreműködésével legutóbb egy
régi hagyományt, a karácsony
előtti betlehemezést
elevenítették fel a domaszéki
művészeti iskolások.
FORRÁSKÚT. Amennyiben az
önkormányzat anyagi lehetősége
megengedi, akkor elkészítik a
község ivóvízhálózatának
továbbfejlesztését szolgáló
terveket. A képviselők és a
szakemberek szerint érdemes
lenne újabb átkötést létesíteni a
faluban a főút alatt, így az
esetleges meghibásodás esetén
nem kell leállítani a teljes
vízellátást a javítás ideje alatt.
MÓRAHALOM. A
Belügyminisztérium által kiírt
nyugdíjas garzonház
megépítésére benyújtott
pályázatot a bírálóbizottság
forráshiány miatt elutasította.
Ennek ellenére a mórahalmi
önkormányzat mindent megtesz
annak érdekében, hogy a
beruházás megvalósuljon. A
testületi ülésen döntés született
a Munkácsy Mihály és a Bartók
Béla utca gázellátásával
kapcsolatban.
RIIZSA. A közigazgatás
korszerűsítésre,
hatékonyságának javítására,
illetve a szolgáltatások
színvonalának emelésre 500
ezer forintot nyert az
önkormányzat a
Belügyminisztérium pályázatán.
Az Európai Unióban már
elterjedt Egységes Értékelési
Keretrendszert (CAF) 2004
elején vezetik be a községi
hivatalokban. Ebből a környező
települések is profitálhatnak,
h i s z e n így m e g i s m e r h e t i k a

CAF-t.
SZEGED. A karácsonyi ünnepek
alkalmából a generáció - a
társadalmi szolidaritás és
összefogás erejét szimbolizáló ajándékcsomagját tette Szeged és
környékének hátrányos szociális
helyzetű lakóinak karácsonyfája
alá a Szegedi Diákönkormányzat.
A Szedők megmozgatta a város
szinte minden általános és
középiskolását. Ruhagyűjtési
akciót hirdetett meg az
intézményekben, aminek
köszönhetően közel
húszmázsányi ruhanemű gyűlt
össze. Dukai Ágnes
diákpolgármester a ruhákat
felajánlotta a Máltai
Szeretetszolgálatnak.
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A Délépítő Rt. már hozzákezdett a munkához.

Fotó: Miskolczi Róbert

A szegedi kamaraszínház bővítéses rekonstrukciójára és a hozzá kapcsolódó
huszonnyolc lakásos, Arany János utcai
társasház építésére kiírt közbeszerzési pályázatot a Délépítő Rt. nyerte meg. A több
mint egymilliárd forintos beruházás november végén elkezdődött. A szegedi cég
párhuzamosan végzi a felújítást és a társasházépítést. Mészáros András főmérnök
lapunknak elmondta: az Arany János utcai foghíjtelket teljesen beépítik a 10-es
számú épülettől a 14-es számú házig. A
területen kap majd helyet a kisszínház
díszletraktára is. A földmunkákat és az
alapozást már elkezdték. Ezzel párhuzamosan a kamaraszínházban folytatják a
bontási munkálatokat, amely során kiverik a válaszfalakat és felszedik a burkolatokat. A főmérnök elmondta, hogy jövő év
elején kezdik el a szerkezeti bontásokat,
új lépcsőházat építenek, amelyben liftet is
működtetnek majd. A nézőtér és az öltö-

zők feletti tetőrészt teljes egészében elbontják, s egy új, kétszintes, acélvázszerkezetű épületegységet hoznak létre,
amelyben egy balett-terem és különböző
kiszolgáló egységek kapnak majd helyet.
A kamaraszínházban kicserélik a színpadgépészeti és elektromos, valamint szcenikai világítási és elektroakusztikai rendszert. A több mint egymilliárd forintos beruházás befejezési határideje 2005. január
25.
Mészáros András korábban lapunknak
azt nyilatkozta, ahhoz, hogy 14 hónap
alatt végezni tudjanak a munkával, feszített tempóban kell dolgozniuk. A főmérnök tegnap elmondta, megfelelő ütemben
haladnak a felújítással és az építkezéssel.
Mészáros a beruházással kapcsolatosan
megjegyezte: szép, ugyanakkor bonyolult
műszaki feladat a kisszínház felújítása és
a társasház építése, mert - ahogyan fogalmazott - zsebkendőnyi területen kell dolgozniuk. A kivitelező dolgát még az is nehezíti a társasház építésekor, hogy vigyáznia kell az Arany János utcai védett fasorra. Mészáros elmondta még, hogy az
Arany (ános utcában az építkezés végéig
félpályás útlezárás lesz érvényben.

sz. c. sz.

Nercbundától az ágyneműig, mindenben van pénz

Amikor már csak a zaci a mentsvár
Télen, elsősorban az ünnepek előtt, ugrásszerűen megnő a gyors kölcsönt adó
zálogházak forgalma.
A pénzszűkébe került emberek gyakori
mentsvára a „zaci", ahol egy-egy értéktárgy ellenében kisebb-nagyobb kölcsönhöz lehet hozzájutni. Az éves hazai zálogforgalom megközelíti az 50 milliárd forintot. A zálogfiókok népszerűsége n e m csökken, az üzletek száma folyamatosan emelkedik.
A kuncsaftok többsége visszatérő, általában kilenc-tízezer forintnyi értéket, az esetek
több mint nyolcvan százalékában ékszert

vagy nemesfémtárgyat adnak zálogba. Persze
azért vannak ennél tehetősebb ügyfelek is,
így előfordult már, hogy valaki több milliós
kölcsönt kapott.
Szegeden sok mindent zálogba lehet
csapni, a törülközőtől a műszaki cikken és
nercbundán át az ékszerig. Sőt, értékes
műtárgyakat, festményeket is szívesen fogadnak. Autóra vagy értékpapírokra azonban n e m adnak kölcsönt. A fiókok forgalma változó, ám itt nem olyan erős a szezonalitás. A nagyobb ünnepek idején, elsősorban karácsony táján persze megszaporodnak az ügyfelek.
Míg korábban, a BÁV Rt. monopóliumá-

nak megszűnése után gombamód szaporodó magánzálogházak azon versengtek, ki
ad több pénzt az ügyfélnek ugyanazért a
holmiért, mára a futamidő- és kamatverseny lett az uralkodó. A zálogházak által
nyújtott gyors kölcsönök kamatai három
hónapos futamidőre 8-11,5 százalék között változnak, de akadnak ettől eltérő feltételek is. A zálogházak munkatársai ennek ellenére úgy tapasztalják, az ide betérőket általában n e m az érdekli, mekkora
lesz a kölcsön kamata, h a n e m az, hogy akkor és ott mennyi pénzt kaphatnak a zálogba tett értéktárgyért.
O.K.K.

Román traktoros ütött el román kamionost

Bezárnak a múzeumok Halálos gázolás Nagylakon

A Móra Ferenc Múzeum és szegcdi kiállítóhelyei, a vár, a Kass Galéria és a Varga Mátyás Színháztörténeti Kiállítóház ma még látogathatók, de szerdától bezárnak, és majd csak jövőre, 2004. január 13-án,
kedden nyitnak ki legközelebb.
A Fekete Ház helytörténeti gyűjteménye is zárva tart az ünnepek
alatt, de ott egy héttel korábban, már január 6-ától fogadják a látogatókat.

A helyszínen életét veszette egy
román kamionsofőr a nagylaki
határátkelő állomás magyar oldalán, amikor elgázolta őt egy
ugyancsak román állampolgárságú traktorvezető.

Tévéfilm
Csizmazia
Györgyről

A rendőrségtől kapott első tájékoztatás szerint a kamionos
kiszállt kocsijából. Ebben a pillanatban érkezett mellé a traktor, amely elütötte a teherautó
vezetőjét.

Csizmazia Györgyöt a D u n a
Tblevízióban l á t h a t j u k viszont
az ü n n e p e n .

Fotó: Gyenes Kálmán

Karácsonykor két alkalommal is
levetíti a Duna televízió a Fehér-tóról
szóló,
Csizmazia
György emlékérc készült Szelídvízországcímű természetfilmet.
MUNKATÁRSUNKTÓL

SUZUKI MÁRKAKERESKEDÉS - már az EU-normák szerint

Megújult a VESZPRÉMI AUTÓSZALON
SUZUKI

A karácsonyi ünnepekre megújult a Veszprémi
Autószalon Kft. szegedi, Algyői út 65. szám alatt
található bemutatóterme. Az eddigieknél sokkal
tágasabb, modernebb szalon összenyitva már kétszáz négyzetméter alapterületű, de még nagyobbnak látszik az óriási tükörfelületeknek köszönhetően.

Mint Veszprémi Károly tulajdonos-ügyvezetőtől megtudtuk, a külön kis
tárgyalóknak köszönhetően az új EU-szabványoknak maximálisan megfelelve alakították ki a szalont. Új a burkolat, a falak frissen festettek, jó
belépni a jövőben már csupán Suzukira koncentráló autószalonba. A közel tízéves múlt tapasztalata, a csaknem 1100 darab új Suzuki személygépkocsi eladásával a háta mögött a jó nevű márkakereskedés teljes körű szolgáltatással várja régi és új ügyfeleit.
Újautó-értékesítés, garanciális és garancián túli javítások, szerviz, karosszériamunkák, karambolos javítás biztosítási ügyintézéssel, autómentés - ter
mészetesen nem csupán Suzukiknak. Veszprémi
Károly nagyon büszke csapatára, jó híre van a
szervizének. „Nyugodtan versenyre mennék a
srácokkal" - mondja.
Természetesen van hitelügyintézés, lízing, használtautó-beszámítás, minden, ami egy modern márkakereskedéstől ma elvárható. Sőt ha valakinek autót
bérelni támad kedve, itt az is megtalálja számítását.
Az algyői Veszprémi Autószalon Kft. Suzuki márkakereskedése nagyon
tágas, egyhektáros területen fekszik, azaz a jelenlegi 800 négyzetméteres szalon és szerviztömb még nyugodtan tovább bővíthető, ha a növekvő forgalom, az EU-ra érvényes értékesítési szabvány ezt a jövőben
megköveteli. Az igényes felújítás után a két ünnep között már teljes pompájában fogadhatja a szalon az ügyfeleket, de nézzük, mit is kínál mostanában a Suzuki.

A népszerű Wagon R+ típust továbbra is gyártják Magyarországon, a
Sedantól és a Swifttől viszont már elbúcsúzott a Suzuki. A folyamatosan közönségkedvenc Wagon R+ indulóára egyliteres motorral csupán
1,99 millió forint, az 1,3-as erőforrású modell szervokormánnyal pedig
2,299 millió forint. A legolcsóbb Suzuki-modell egyébként az Alto, 1.1
literes motorral 1,875 millió forint, a legdrágább a Grand Vitara, 2.7 literes motorral és mindennel felszerelve 11,4 millió. Közte természetes
van még jó néhány modell: a Liana 1.6 indulóára 3,2 m i l l i ó , az
összkerekes limny 4,1 milliótól érhető el, a „kis" Vitara pedig 4,2 millió forintról indul.
Új és különleges fejezet kezdődött a Suzuki életében az
Ignis megjelenésével, amelynek csak egyik
különlegessége, hogy valamennyi
modellje ABS fékrendszerrel szerelt, a dupla légzsák, illetve a
szervokormány pedig már egyenesen magától értetődő, hiszen
az Ignis nem ismer kompromisszumot. Az eltalált formájú, magasépítésű, egyterűekre
jellemző megoldásokat alkalmazó modell indulómotorja is
93 lóerős, ami 11 másodperces
gyorsulást jelent 100 kilométeres tempóra. A 2,4 millió forintért már elérhető, kívül-belül sportos, végtelenül praktikus, s nem utolsósorban kiemelkedő ár/érték arányú kocsi valósággal berobbant a piacra, „megríkatva" ezzel kategóriája versenytársait. (A három év vagy 100 ezer kilométer teljes körű és 12 év átrozsdásodás elleni garancia pedig már csak
hab a tortán.)
Ilyen jó fogadtatásra sem a márkakereskedők nem számítottak, sem a gyártók nem jósoltak ekkora sikert, így azután teljes kapacitással termelnek
a gyártósorok.

Évekkel ezelőtt szegedi tévések
egy pályázatra filmet szerettek
volna forgatni a Fehér-tóról. A terület élővilágának talán legalaposabb ismerőjét, a kiváló biológust, ornitológust és múzeumpedagógust Csizmazia Györgyöt
kérték fel szakértő alkotótársnak. Mind a négy évszakot szerették volna megörökíteni a tavon, a telet és az őszt le is forgatták, amikor 2000 novemberében
Csizmazia Györgyöt legyőzte a
gyilkos kór. A film alkotógárdája
- a szerkesztő j. Mező Eva, a rendező Koroknay Károly, valamint
a két operatőr: Zöldi István és Simor Géza - úgy döntött, Csizmazia György emlékére és tiszteletérc befejezik az elkezdett
munkát. A Fehér-tói madarak cím ű kötetéből őt magát hívták segítségül. Kiderült, hogy lírai természetrajznak beillő érzékletes
szövegei tökéletesen illenek a felvett képsorokhoz. Hiszen a természet minden évben megújulva
megismétli önmagát, és a szakértő szemmel, érzékenyen megírt szövegek kiállják az idő próbáját. A kitartó tévéseknek ritkán
látott madarakat, fekete gólyát,
búbosbankát is sikerült lencsevégre kapniuk a Fehér-tón.
A Szelídvízország című különleges hangulatú, 40 perces filmet
először szerdán délben 12.10-től
vetíti a Duna Televizió, majd az
amerikai nézőkre
tekintettel
26-án, pénteken reggel 6 órakor
megismétli. Nevezték a filmszemlére is, így januárban a versenyprogramban vetítik.

Egyre többen rendelnek halászlevet

Szenteste sokaknál
hal kerül az asztalra
A legtöbb családnál szenteste
halászlé gőzölög az asztalon. A
szegedi, illetve az algyői halászcsárdákban már korán, napokkal ezelőtt leadták a vevők a
rendeléseiket. A sláger évek óta
a filézett pontyból készült étek.
Szeretet, fenyőfa, ajándékok és a
szentesti hal - ezek nélkül el sem
lehet képzelni a családok legnagyobb ünnepét, a karácsonyt. Az
utóbbit, vagyis a halat többen maguk szeretik elkészíteni, de igen
sok háziasszony, illetve férj hátán
feláll a szór, ha magának kell fejbe
kólintani, kibelezni és megtisztítani a kopoltyúst. Nekik „találták
ki" a halászlérendelést.
A szegedi Csepp a tengerben
Halászcsárdában már évek óta
elvihető a karácsonyi halászlé.
Sokan a filézett pontyot - adagonként 800 forint - keresik. A
vegyes halléért csak egy ötvenessel kell többet fizetni. A hölgyek
munkáját azzal is megkönnyítik,
hogy rántva, illetve roston is kínálnak halat. Ebből egy adag 750
forint.
Az algyői halászcsárdából már
közel tíz éve visznek karácsonyra
előrendelt halászlevet. A leleményesek december elején jelezték,
miból és mennyi kell. Eddig több
mint ezer adag talált már gazdára. A 820 forintos filézett pontyhalászlé a legkeresettebb, de
emellett készítenek még harcsából és vegyesen is. Érdekesség a
•
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korhely halászlé, vagyis a másnapos gyomornak segítő citromos, tejfölös lé.
A filézett pontyhalászlé adagjáért 800 forintot kérnek a Kiskőrössy Halászcsárdában. Itt is az
jár jól, aki néhány nappal korábban már leadta igényét. A harcsából készítettért ezer, a vegyesért pedig kilencszázötven forintot kell fizetni. A szomszédos halászcsárdában, vagyis az Öreg
Kőrössyben tíz napja tart a karácsonyi halászléakció. Itt a filézett
ponty adagja 780, a harcsáé
1060, a vegyesé pedig 1050 forint. Halbelsőséget is kínálnak
480 forintos áron.
A Fehértói és a Roosevelt téri
Halászcsárdában egyaránt 950
forintba kerül egy adag filézett
pontyhalászlé. Az utóbbiban már
hetedik éve kínálnak szentelt halászlevet. A belvárosi plébánia
papja adja áldását ma délelőtt a
gőzölgő ételre. A híd lábánál felállított sátorban kapják meg a vendégek adagjaikat. Ha sokat kell
várni, akkor a hidegre való tekintettel forral borral és mézes teával is megkínálják őket.
Azok, akik valamelyik szegedi,
illetve az algyői halászcsárdában
előre rendeltek halászlevet, jó,
ha ma délután 3-4 óráig felkeresik az adott éttermet. Ugyanis a
csárdák eddig tartanak nyitva.
Ha valaki elkésik, halászlé nélkül maradhat szentestére.
K.T.

EGY ADAG F I L É Z E T T P O N T Y H A L Á S Z L É (Ft)

Karácsonykor főzni és varázsolni szeretnek az olvasók

A sulinetes kamera a sláger
Az elektromos fogkefe és a mikrohullámú sütő helyett idén a
sulinetes
számítástechnikai
eszközöket és a kompakt
DVD-szetteket keresik a vásárlók. Könyvek közül az új Harry
Potter-kötet és Stahl Judit szakácskönyve a sláger.
Zsúfolásig tömött parkolók, méteres, kígyózó sorok a pénztárak
előtt. Szinte mindenhol ez a látvány tárul a vásárlók elé, legyen
az egy Szeged belvárosában lévő
könyvesbolt, vagy pedig a város
szélén lévő hipermarket.
- Egyértelműen a sulinetes digitális fényképezőgép a sláger. Bődületes mennyiséget adtunk el
belőle - kezdte a beszélgetést Sánta Károly. A szegedi Media Markt
igazgatója ugyan pontos számokat nem tudott mondani, az
azonban beszédes adat, hogy volt
olyan alkalom, amikor egy nap
alatt annyi digitális gép fogyott,
mint máskor egy hónapban. Legtöbben a 60 és 80 ezer forint körüli készülékeket keresik.
- Míg tavaly a mikrohullámú
sütőket vitték nagy számban, addig idén a kompakt házimozirendszereket (DVD-lejátsző, erősítő, hangfalak egyben) és a
DVD-lejátszókat vásárolják. Mivel a digitális kamerát jövőre kiveszik a sulinet által támogatott
termékek listájáról, sokan még
idén megveszik - tette hozzá az
igazgató.
Hasonló tapasztalatokról számolt be Bozsó Edina, a szegedi
Cora hipermarket kommunikációs vezetője. - A sulinetes gépek
mellett leginkább az alacsonyabb
árfekvésű (50-80 ezer forint kö-

Kelendőek voltak a sulinetes csomag cikkei.
zötti) házimoziszetteket és a
16-30
ezres
árkategóriájú
DVD-lejátszókat keresik a legtöbben. Sok fogy ilyenkor a „kisebb" dolgokból: walkmanekből,
hordozható CD-játszókból és rádiós magnókból - magyarázta a
vezető. Bozsó Edina hozzátette: a
nagy értékű, komolyabb műszaki cikkek, mint például a kivetítős és plazmatévék iránt most
nem akkora a kereslet mint korábban.
Klasszikus karácsonyi ajándék
a könyv. A vásárlók láthatóan
megszokták a magasabb árakat.
A kötetenkénti „lélektani értékhatár" az utóbbi években fokozatosan emelkedett. Ez a regények

Fotó: Karnok Csaba

esetében évekig 1990 forint volt,
ám Esterházy Péter egyik könyvével sikerült megtörniük a kereskedőknek a felső határt. Azóta egy-egy kötetért akár 3 ezer
forintot is hajlandók vagyunk fizetni.
A Szeged Plazában lévő Alexandra könyvesbolt legkeresettebb könyveinek listáját /. K.
Rowling Harry Potter és a főnix
rendje című kötet vezeti, ami potom 3690 forintért kerülhet a fa
alá. Második helyen az egykori
hírműsorvezető Stahl Judit második szakácskönyve, a Gyorsan
valami finomat áll. Ez sem sokkal olcsóbb a varázslótanonc
újabb kalandjainál, Stahlért 3

ezer 500 forintot kell leszurkolnunk a kasszánál. Harmadik helyen P. Gál Judit Ördögök ügyvédje című műve áll. Ez a kötet
mindössze egy forinttal olcsóbb
mint a szakácskönyv.
Császárné Surányi Rita, a Kárász utcán lévő Móra könyvesbolt vezetője elmondta, az üzletbe érkezett több száz Stahl-könyvet nagyon gyorsan szétkapkodták. Mint az üzletvezető fogalmazott, Márai Sándor könyvei
minden mennyiségben fogynak.
A legtöbben az ezer és 5 ezer forint közötti könyvek közül választanak - tette hozzá a bolt vezetője.

Algyői Halászcsárda

820

Csepp a Tengerben Halászcsárda

800

Fehértói Halászcsárda

950

Kiskőrössy Halászcsárda

800

Hazafelé tartó vendégmunkások és a vásárlók ostromolták Szegedet

Öreg Kőrőssy Halászcsárda

780

Utolsó roham az ünnepek előtt

,„,..„

~™L

Roosevelt téri Hatászcsárda

—•

950

Adomány a zentaiaknak
Néhány napja Zentán járt Kohári Nándor fideszes és Szabó László
MDF-es szegedi önkormányzati képviselő, hogy eljuttassa a helyi vöröskeresztnek azokat a használt ruhákat, amelyeket Szegeden gyűjtöttek össze, illetve elvigyenek több mint 200 kötetnyi magyar nyelvű
könyvet a helyi könyvtárnak.
- Szeptemberben kerültünk közelebbi kapcsolatba az ottani önkormányzattal, amikor Zenta napjára meghívtak minket. Most úgy gondoltuk Szabó képviselőtársammal, hogy karácsonyra tekintettel újra
felkeressük a várost, és elvisszük azokat a ruhákat és könyveket, amiket sikerült összegyűjtenünk - mondta Kohári. A kötetek zöme mesekönyv.

Az üzletek még ma is számítanak a vásárlók
ostromára. Szeged tegnap bedugult, a járművek csak lépésben haladtak, a boltokban
szinte moccanni sem lehetett. A hazafelé
tartó vendégmunkások átszáguldottak a
megyén, a térség két nagy közúti határátkelője csak rövid időre akasztotta meg a
járműfolyamot.
A karácsony előtti feszültség tegnap mindenütt érzékelhető volt. Ráadásul a tumultust
nemcsak a vásárlók, hanem az átmenő forgalom is tetézte: a Nyugat-Európában dolgozó
román, bolgár, szerb, török vendégmunkások

ezrei haladtak át kedden is az amúgy is zsúfolt Szegeden.
A déli határátkelőhelyeken, Nagylakon,
Röszkén, Kiszombornál és Tompán a kilépőforgalom ma decemberi csúcsot dönthet. Elképzelhető, hogy a Romániába vagy Szerbiába tartóknak órákat kell várakozniuk. A forgalom iránya azonban már a hét végén megfordul, ugyanis karácsony második napján
elkezdődik az invázió visszafelé.
Az ünnep előtti 24 órában nemigen szerezhetett kedvező tapasztalatokat embertársairól az, aki kitette a lábát otthonából. Az egyik
hipermarketben például a halaspult jegéről

Egyelőre nem kell fizetnie a gázlopással megvádolt családnak

A vizsgálat nem igazolta a gyanút
A szakértő szerint csupán mintegy húsz százalékkal mér kevesebbet az a gázóra, amelynek
tulajdonosát, „szabálytalan vételezés" miatt 400 ezer forintra
büntette a Dégáz Rt. Elképzelhető, hogy az óra tévedésből
került a magát kezdettől ártatlannak valló fogyasztóhoz.
A vizsgálat lezárásáig nem kell fizetnie annak az olvasónknak,
akit néhány hete „szabálytalan
gázvételezéssel" gyanúsított meg
a Dégáz Rt., mondván: a mérőóra belsejében fúrásra utaló nyomot találtak, emiatt az óra kevesebbet mért a tényleges fogyasztásnál. A szerelők a helyszínen
kicserélték a mérőt, amely kívülről teljesen sértetlen volt: az óradobozon és az ólomzáron (plombán) sem találtak gyanús nyomokat. Egy hét múlva kiküldték
a 715 ezer forintos büntetésről
szóló értesítést.
Az ügyfélszolgálati irodában sikerült elérni az összeg mérséklését: már „csak" 400 ezer forintot,
plusz az óracsere költségét kellettvolna megfizetni.
A fogyasztó régi olvasónk, s
mivel kezdettől igazságtalannak

Szerencsére vizsgálatot kért a gázlopással gyanúsított szegedi fogyasztó.

érezte az eljárást, hangsúlyozva
ártatlanságát, lapunkhoz fordult
segítségért. így jutott el a szegedi
Belvedere-palotában (a Novotel
Szállóval szemközt, a kiskörút
sarkán) működő fogyasztóvédelmi békéltető testülethez, amely a

Fotó: Schmidt Andrea

panasz kivizsgálását ígérte. A
megvádolt ügyfél elmondta: a
helyszíni és az irodán fölvett
jegyzökönyvet csupán meglepetésében, illetve tájékozatlansága
miatt írta alá, mert nem gondolta, hogy esélye lenne a föllebbe-

zésre. Ügyvédet is fogadott, majd
kérte a gázóra független szakértői
vizsgálatát.
Az ellenőrzés meglepő eredményt hozott, amelyről olvasónk tájékoztatott bennünket. A
vizsgálat szerint az óra valóban
kevesebbet mér a valós fogyasztásnál, ám a különbség csupán
megközelítőleg húsz százalék.
(Információink szerint a gázlopáson rajtakapott ügyfelek mérőórái 30-40 százalékot „spóroltak
meg" a fogyasztónak. Kisebb
megtakarításért senki sem kockáztatna. Az is lehet, hogy a valóban „megpiszkált" órát valójában másnak szánták, s csak véletlenül került olvasónkhoz.)
A vizsgálat eredményéről szóló
jegyzőkönyv várhatóan januárban készül el. Addig olvasónknak nem kell fizetnie, és - amitói
első perctől fél - a gázt sem kapcsolják ki.
Természetesen a Dégáz Rt. véleményét is kértük az esetről, de
első alkalommal egy későbbi időpontban ígértek tájékoztatást, az
ünnepi szabadságok miatt pedig
már nem találtunk nyilatkozattétebe jogosult személyt.
NYILAS PÉTER

A. T. J.

felkapott pisztráng |!) repült a vevő kezéből a
megrökönyödött eladó felé, mert a nagy'saszszony nem kapott gyorsan választ a „Mikor
kapom meg a 150 szelet pontyot?" kérdésére.
A multik és a piacok környékét autóval is
és gyalog is nehezen lehetett megközelíteni,
a nagy forgalmú közlekedési csomópontokban pedig két-három lámpaváltásnyi idő
után juthatott a túloldalra az autózó. Szeged
belvárosában csak nagy szerencsével lehetett
parkolóhelyet találni, minden bizonnyal ez
ma sem lesz másként. A kereskedők mindenesetre felkészültek az utolsó nagy rohamra.

Uszodában érte a halál
Az újszegedi sportuszodában tegnap reggel úszás közben rosszul lett
és meghalt egy 73 éves férfi. Az idős ember egyébként rendszeresen
járt úszni. A férfi még élt, amikor kihúzták a vízből, de a kiérkező
mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Két műtéten már túl van a megégett kisfiú

Még mindig altatják
a négyéves Ádámot
Már kétszer is megműtötték azt
a nagymágocsi kisfiút, akit több
mint egy hete súlyos égési sérülésekkel szállítottak a szegedi
gyermekklinikára. A négyéves
Ádámra további műtétek várnak. Állapota még mindig súlyosnak, ugyanakkor stabilnak
mondható.
Egy nagymágocsi kisfiú, mint
megírtuk, valószínűleg öngyújtóval játszott otthon, amitől
lángra lobbant pulóvere. Annyi
lélekjelenléte még volt, hogy
kiszaladt az udvarra, ahol nagymamája oltotta el a lángokat.
Adám testének negyven százaléka megégett, édesanyja azonban ennek ellenére sem akart
mentőt hívni hozzá, mondván,
hogy majd meggyógyul. Végül

nevelőapja kért segítséget a házukkal szemben lévő rendőrőrsön.
Rácz Katalin, a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikája
intenzív osztályának vezetője
elmondta, Ádám sorozatos műtétek előtt áll. Eddig kétszer
műtötték meg, de még mindig
súlyosnak, ám stabilnak mondható az állapota.
A kisfiút a mesterséges lélegeztetés és a fájdalmak miatt továbbra is altatásban tartják. Azt
egyelőre még nem lehet tudni,
hogy az altatást mikor szüntetik
meg.
Az osztályvezető azt nem tudta
megmondani, hogy a baleset óta
meglátogatták-e már szülei a kisfiút.
T.K.
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Popovics Renátát dicsérték Presserék

Kézműipari remekek, karácsonyra

Újabb szegedi lány
a Megasztárban

A gyertya mártva szép igazán

Három szegedi és egy szentesi
versenyző után tegnap újabb
Csongrád megyei énekes mutatkozott be a TV2 szuperprodukciójában, a Megasztárban. A
szegedi Popovics Renáta ugyan
nem jutott be a döntőbe, de így
is elégedett.

Gyertyamártás és gyertyaöntés
közt a különbség: ég és föld. Az
öntött gyertya raklapszámra
gyártható - a mártott gyertya
viszont kézműipari termék. A
gyertyamártás mesterfogásaiba
avatta be Nagy Andrea szentesi
iparművész az érdeklődőket a
szegedi Közéleti Kávéház adventi összejövetelén.
Az öntött gyertya bitószalagügy.
Ezzel szemben a mártott gyertya
kézműipari alkotás, amit a szentesi Kátai házaspár állít elő, a
Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűrizte, egyedi termék. A
százszázalékos pamutból készült
kanócot forró viasz és paraffin
elegyébe kell mártogatni, mely
minden bemártás után hízik egy
vékony réteget. Am nehogy valaki azt higgye: gyorsaságfüggő a
dolog! Ellenkezőleg. Ha nem várunk eleget két mártás között,
nemhogy további viaszréteg rakódna a kanócra, leolvad róla az
előbb már rárakódott is. Nem
csupán mártani kell a gyertyát persze - , hanem formázni is, mikor már kissé kihűlt, de még nem
törik. Ekkor még sárgás, méhviaszszínű a termék, végső színét,
az olivabarnát másfajta viasztól
kapja, amit bizonyos pálma választ ki, hogy levelei párologtatását csökkentse. Az állati viaszra
(méhviaszl kerül a növényi, a pálmaviasz - kétszeresen is természetes alapanyagról vau szó.
Mindezt Nagy Andrea mártottgyertya-készítő iparművésztől aki pedagógus is, mozgóképkultúrát s médiaismeretet tanít egy
művészeti iskolában, Szentesen
- tudta meg a szegedi Közéleti
Kávéház közönsége a Juhász
Gyula Művelődési Központban,
advent negyedik vasárnapja előtti pénteken. A különleges viasz-

Jtf&yyi
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Nagy Andrea a férje által kikísérletezett alapanyagból készült gyertyákkal.
elegyet - pontos összetétele titkos; jelenleg levédetés alatt áll Nagy Andrea férje, Kátai József,
szintén iparművész, eredetileg
kémia-fizika szakos középiskolai tanár, kísérletezte ki, jó évtizede. Azóta a Kátai-díszgyertya
fogalommá lett. A Szilágyi Árpád
szegedi városvédő polgár szervezte rendezvényen, ahol Andrea
mutatta be a mesterség fogásait a
közönség előtt, tiszteletreméltó
urak, városvédelemben jártas
hölgyek dolgoztak a gyertyakészítésen, gyermeki örömmel ész-

- / < / s y /fszsás»*' "y/

Fotó: Schmidt Andrea

gának örömet okoz a munka meséli - , de a kiállításokon
szembesülnie is kell a közönséggel, mely ott és akkor dönti el,
hogy tetszik-e, amit lát, vagy
sem. - És, persze, tetszik. Saját
bőrét, azaz szellemiségét, szakmai tudását viszi vásárra az alkotó. Nemcsak százszázalékos pamut, nem csak méhviasz pluszparaffin, és nem csak pálmaviasz
kell a művészi mártott gyertyák
létrehozásához. Kell egy titokzatos összetevő is, ez: Andrea lelke.

lelve, miként alakul kezük munkája nyomán egy-egy ünnepi
gyertya. S hol találkozni Kátai-díszgyertyával? Többek közt
a budapesti Vigadóban, az évről
évre megrendezett nemzetközi
kézműves szakkiállításon, és az
egyik szentesi galériában is, egy
eredeti Rembrandt-kép mellett.
Karácsonyig pedig a Mars téri Expo U pavilonjában.
Andrea, túl azon, hogy művésziélek, a gyakorlati életben is
nagyon otthon van. - Az egy dolog, hogy az embernek saját ma-

F.CS.

A TV2 Megasztár című műsorának tegnap esti adásában ismét
szoríthattunk egy szegedi versenyzőért. A kereskedelmi csatorna tehetségkutató versenyében ugyan már bemutatkoztak a
Csongrád megyeiek, a területi
verseny időpontjában azonban
Popovics Renáta beteg volt, így
került a pécsiek és a fővárosiak
csoportjába. A 18 éves lánynak
végül nem sikerült bejutnia a legjobb tíz közé, azonban azt mondja, egyáltalán nincs elkeseredve
emiatt, nagyon jól érezte magát.
Renáta a zsűri ítélete szerint a
dalválasztással „rontotta el" produkcióját, ugyanis olyan számot
énekelt, amelyben nem tudta
igazán megmutatni
hangját.
Presser Gábor azonban így is
meglátta benne a tehetséget: azt
mondta, az ötven versenyző közül őt tartotta a legjobb előadónak. Soma szintén továbbjuttatta volna a közönségszavazatosok
közé, ám végül mégsem adtak
neki több lehetőséget. A csinos
szegedi lány azonban egyáltalán
nem szomorkodik emiatt, azt
mondja, büszke arra, hogy idáig
eljutott.
Renáta élményei között elsősorban
csoportját
említette,
mint mondta, nagyon összetartó
társaság jött össze erre az elődöntőre. Érdekes volt belelátni a
műsor kulisszatitkaiba is. Egyetlen negatívumként a ruháját
tudta megemlíteni. Tűsarkú cipőt és szoknyát tuszkoltak rá,

/ v / v?v/

EURO TEKE SÖRÖZŐ es RULETT TEREM
Szeged-fápé,

Budai Nagy Antal u. 46. • Tel.:

62/497-109
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Kellemes karácsonyi ünnepeket

'u.'

minden ítÁrti

oóiáxíónÁnoí.

és sikerekben gazday

boldog áj évet
kíoánunk minden*
hallgatónknak és
üzleti partnerünknek!"

DOMONKOS

REZMU

KFT.

6724 Szeged, Francia u. 25.
Tel.: 62/483-137
Fax: 62/495-218
Tel.: 06-30/945-13-17

Békés, boldog
karácsonyt
és sikerekben
gazdag
új évet
kíván

H ó d m e z ő v á s á r h e l y , MÁV Nagyállomás mellett • Telefon: 222-132
Telefon/fax: 62/458-558
C s o n g r á d , Fő u. 59. • Telefon/fax: 63/571-048

Vas-Műszaki Bt.

i)

SZEGED
Berlini krt. 15.
Tel.: 6 2 / 4 6 7 - 3 0 5

TÍMÁR KRISZTA

Kellemes

karácsonyi

ünnepeket

kíván

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET,
A 2004. ÉVRE JÓ EGÉSZSÉGET
ÉS EREDMÉNYES MUNKÁT KÍVÁNUNK!
tartásunk:

2003. december 20-tól 2004. január 11-ig zárva!
2004. január 5-től 11-ig ügyelet működik ü z l e t ü n k b e n !
2004. január 12-én szokásos nyitva tartás szerint
8-tól 16-ig várjuk tisztelt vásárlóinkat.

Bodrogi Bau Kft.

dolgozói

• BODROGI BAU KFT.8

van

is keresse

RT.-t!

sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk:
HÓD-MEZŐGAZDA

RT.

Tel.: (62) 530-630 Fax: (62) 530-631

STÚDIÓ

Szeged, Gogol u. 22.

titaáefl i t s d * v & \ é $ á t i ó a k m k ,
í S e t w kxiiAo
Ú D Ü L Ő J O G O K ÉRTÉKESÍTÉSE

TWO-VAD BT.

0„108J8:

Minden kedves
megrendelőnknek
és partnerünknek
kellemes ünnepeket
és sikeresjiifj.évet
kivár

06-1/433-5200, ill.
06-30/433-581'

Toboz-2000
Faipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Szeged, Külterület 4. /Vágány u. vége)

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET K Í V Á N M I N D E N

vásárlónknak boldog, békés karácsonyt és

Hódmezővásárhely, Serháztér u. 2.

működő

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

a

HÓD-MEZŐGAZDA

együttműködő

BALTEX

vetőmagra

szüksége,

2004-ben

az 1991 óta

\

Ha minőségi t e n y é s z á l l a t r a ,
takarmányra,

és

partnereinek

OKTATÁSI

M I N D E N KEDVES V Á S Á R L Ó N K N A K
ÉS P A R T N E R Ü N K N E K
az év végének közeledtével ezúttal szeretnénk kifejezni
köszönetünket az esztendő során végzett eredményes
együttműködésért.

Év végi nyitva

és korábbi

hallgatóinak

UNICORNIS

Minden kedves partnerünknek, régi ás új

BARNA

holott ilyesmiket nem hord,
emiatt nagyon kellemetlenül
érezte magát. Ráadásul a sminkje miatt véleménye szerint alig
lehetett ráismerni.
Renáta bemutatkozó filmjét
egy tetoválószalonban vették fel,
mert a szerkesztők úgy gondolták, ehhez a vagány lányhoz
ilyen környezet illik. Sőt arra is
sikerült a szerkesztőknek rávenniük, hogy tetessen egy piercinget a köldökébe. A lány elmondta, nagyon fájt a testékszer környéke még a műsor felvételének
napján is, de ahogy színpadra lépett, mindent elfelejtett.
Renáta semmiképpen
nem
hagyja abba az éneklést. Berki
Tamásnál tanul a Kőbányai Zenestúdióban, emellett egy zenekarban énekel. A musical, valamint a pop-rock műfaja is érdekli, reméli, előbb-utóbb érvényesülni tud valamelyikben.

jelenlegi

S z e g e d , Kossuth L. sgt. 125. (rókusi pályaudvar mellett)

! j l 'irtí
H'j^/Y"

Renáta a kamerák előtt. Fotó: TV2

KEDVES VÁSÁRLÓJÁNAK.

Baltex Kerámia Kft.
Szeged,
Kálvária sgt. 104.
Tel.:
62/543-525
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MEGKERDEZTUK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT

Mennek-e

CSOROG A PANNON GSM

éjféli misére í7

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Tamás Ákos
újságíróval oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között
hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni
szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a
62/567-835-ös telefonszámon.
ALACSONY PADLOS BUSZOK
Sz. Cs. szerint fontos lenne a város polgárainak az alacsony padlós autóbuszok bevezetése és
ezek alkalmazása kedvező díjszabással.

PALÓC Z LAJOSNE
nyugalmazott gyári munkás:
— Biztosan nem megyek el az éjféli misére, mert nem vagyok katolikus. Mi, református vallásúak pedig ezt az ünnepet nem
tartjuk. Nálunk húsvétkor rendeznek hajnali istentiszteletet. A
karácsonyt is megünnepeljük,
ám nem éjféli misével. A karácsony nálunk is éppúgy a szeretet jegyében telik, mint bárki
másnál.

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN

BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
ma és holnapután a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt.
57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika. Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A
balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház
baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti
gyermekbetegeket a sebészed klinikán látják el.
holnap a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az
újklinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!)
és urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészed betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
S. O. S. L E L K I S E G É L Y

A telefonszám, mely az egész megye területéről ingyenesen hívható: 06-80-820-111
és (nem díjmentesen) 06-62-548-294.
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HET VEGÉN
ÚJSZENTIVÁN, KÜBEKHÁZA
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel
fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnepés munkaszüneti napokon felnőttek és gyermekek részére reggel fél 8-tól másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik,
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi
utca felől). Tel : 474-374 vagy 104.
FORRÁSKÚT, ÜLLÉS
december 24-26-án: dr. Joó András, Öllés,
Szabadság tér 3. Tel.: 282-007 és 06-309-282-007.
PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
december 25-én: dr. Hegedűs B. Zoltán, Öttömös, Béke u. 2. Tel.: 289-570; december
26-án: dr. Trischler Anna, Pusztamérges,
Kossuth u. 36. Tel.: 286-740.
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
ügyelet a mentőállomáson, Mórahalom,
Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap
és ünnep- és munkaszüneti napokon Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám:
62/474-374 vagy 104.
KISTELEKEN
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.
sz. alatt, tel.: 104,597-040 és 598-610.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3 „
este 10-től reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.

SCHLEIFFER GYÖRGY
nyugalmazott
lakatos:
- Nem biztos, hogy elmegyek,
hiszem mankóval tudok csak
közlekedni. Ám a családom mindig részt vesz rajta, hiszen mi
nemcsak tartjuk ezt a szép családi ünnepet, de részt is veszünk
hosszú idő óta az éjféli misén, hiszen annak méltóságában és
szépségében máskor nem részesülhetünk, mint karácsony szent
napján.

KOVÁCS IMRE
munkás:
- Biztosan nem leszek jelen az éjféli misén, már most tudom,
hogy akkor éppen dolgozni fogok. Az ünnepet azonban római
katolikusként megtartom. Ezt
azt jelenti, hogy nemcsak a karácsony családi, ajándékozási hagyományait viszem tovább, de a
napot Jézus Krisztus születésnapjaként is megünneplem. Az
egész családommal.

BAGOSI JULIANNA
nyugalmazott
munkás:
- Nagyon valószínű, hogy részt
veszek az éjféli misén, hiszen ez
egy belsőséges, szép ünnepe
az emberiségnek. Istenhívőként
számomra megnyugvást is jelent
ez az alkalom. Annak ellenére
részt veszek rajta, hogy a református felekezethez tartozom.
N e m vagyok ugyan templomba
járó, de ilyenkor a lelkembe engedem a hitet.

december 24-én reggel 6 órától 29-én r
6 óráig: dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás u. 45. Tel.: 06-30-9-653-114.
BAKS, CSENGELE, DÓC,
KISTELEK, PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER
december 24-én reggel 6 órától 27-én reggel 6 óráig: dr. Sípos Attila, Dóc. Tel.:
270-253 és 06-30-3-904-624.
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ
december 24-én reggel 6 órától 29-én reggel
6 óráig: dr. Gombos László, Balástya, Dózsa
Gy. u. 2. Tel.: 378-502 és 06-20-9-231-689.

MORAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
december 24-én reggel 6 órától 29-én reggel
6 óráig: dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás u. 45. Tel.: 06-30-9-653-114.
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
december 24-én reggel 6 órától 27-én reggel 6 óráig: dr. Tóth László, Pusztamérges,
Móra tér 4. Tel.: 286-840.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
december 24-én reggel 6 órától 29-én reggel 6 óráig: dr. Hursán Mihály, Forráskút,
Csongrádi u. 10. Tel.: 287-654.

MÉRGEZÉSEK
Egy szegedi állatvédő szeretné
felhívni a gazdik figyelmét a Korda utca környékén történt mérgezésekre. Vigyázzanak kisállataikra!
ASZFALTOZÁS
Kónya Gábor képviselő segítségét szeretné megköszönni H.

\i.wm-m

Gy., mivel végre leaszfaltozták a
Zsolnay utca-Lomnici utca közti
szakaszt.
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
Nyugdíjasok számára számítógépes tanfolyamról érdeklődne a
30/314-3639-es telefonszámról
olvasónk. Szeretné megtudni,
mikor és hol indul legközelebb
ilyen, illetve kivel kell felvennie a
kapcsolatot.
ÚJSZEGEDI SÁR
Az újszegedi Bulcsú utcából telefonált egy olvasónk, hogy a csatornázási munkák felfüggesztése után
járhatatlan lett az út. Kisgyermekes családok kémek segítséget az
illetékesektől, hogy az ünnepek
alatt használni tudják autóikat.

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK
SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
KISALLATUGYELET
december 20—26-ig: dr. Gaál Balázs, Szeged, Róna u. 27. Tel.: 06-20-9-451-105.
SZEGEDEN ÉS ALGYŐN
december 24-én reggel 6 órától 26-án reggel 6
óráig: dr. itj. Krajcsovics László, Szeged, Göndör
sor 23/B. Tel.: 457-014 és 06-30-2-753-814;
december 26-én reggel 6 órától 29-én reggel 6
óráig: dr. Maksay Ferenc, Szeged, Szt. László u.
23/A. Tel.: 492-123 és 06-70-2-482-531.
DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZŐREG,
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
december 24-én reggel 6 órától 29-én reggel 6 óráig: dr. Tóth Tamás, Szeged, Thököly
u. 10/B. Tel.: 06-30-9-583-913.
DOMASZÉK, RÖSZKE

H0D ALLATPATIKA

Mára

Megye é j f é l i
misére?

Következő

Küldje el válaszát
IGEN • NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normál tanig szenrit törtink

Szeged, Bécsi krt. 5., 62/425-155. 80/825-155
Hódmezővásárhely, Andrássy át 52., 62/246-006

PONT
O

SZÍNHÁZ
SZEGED
NEMZETI SZÍNHÁZ
Ma és holnap nincs előadás,
holnapután 14,17 óra: Pinokkió- zenés iátck BérleCizünct
BÁBSZÍNHÁZ

Holnapután 11 óra: lamsi és ¡ukska.
Bcrktszünet
MOZI
SZEGED
BELVÁROS/ MOZI NAGYTEREM
Ma 14 óra; Némó nyomában. Színes,
m. b. amerikai rajzfilm; 15.30,17.45,
20 óra: Nem férek a hmidlx. Szines
amerikai film;
holnap és holnapután 14 óra: Némó
nvtmwhan. Szines, m. b. amerikai
rajzfilm; 15.30,1745, 20 óra: Apósok
okikban. Színes amenkai film
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Ma 16, 2045 óra: Grazia szigete. Színes olasz film, 17.30 IXigvilk - A menedék Szines dán film;
holnap és holnapután 16.15,2045
óra: Swimming RjoL Szines francia
film, 18.30 óra: Grazia szigete. Színes
olasz film.
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM
Ma 15.30,18,20.30 óra: A megtalált
idő. Szines francia film-,
holnap és holnapután 16, 20.30 óra:
Egy hét Resten és Budán. Szines magyar film, 18 óra:-4 megtalált id/t. Színes francia fiira.
PLÁZA CINEMA CITY
Szindbéd. ma: 9.30, 11.30 óra-, holnapután: 11 óra.
Nagydumás kiscsajok, ma: 13.30 óra;
holnap és holnapután: 15.15 óra.
Nem férek a bőrödbe, ma 10.15,
12.15,14.15 óra; holnap; 14.15,
16.15,18.15,20.15,22,15 óra, holnapután: 10.15,12.15,14.15,16.15,
18.15.20.15, 2115 óra.
Némó nyomában, ma: 10,12, 14 óra;
holnap: 14, 16, 18 óra; holnapután:
10.12.14.16, 18 óra.
Malacka, a hós. ma: 9.45,11.15 órai

holnapután: 11.45 óra.
Kapitány és katona, ma: 13.30 óra,
holnap és holnapután: 14.15,19,
21.45 óra.
BakiDdas dallamuk. ma: 9-30,11.15,
13.15 óta, holnap: 13,14.45,16.45
óra, holnapután: 11.15,13,14.45,
16.45 óra.
Igazából szerelem, ma: 10.15,1245
óra, holnap: 14.45, 17.15,20,22.30
óra, holnapután: 12.15,14.45, 17.15,
20,22.30 óta.
Spy Kkls 31 i-kémkolykok. ma: 9.30,
11.30.13.30 óra, holnap: 13.30,
15.30,17.30 óra, holnapután: 11.30,
13.30, 15.30,17.30 óra.
A Karib-tenger kalózai, ma: 11 óra,
holnapi tán: 11.80 óra.
\rilt egyszer egy Mexikó, ma; 13.45
óra, holnap és holnapután: 13,17.30,
1945,22.15 óra.
Segítség, hal lettem, ma: 10,1145
óra, holnapután: 10.30, 12 óra
Mátrix Revolutkm. ma; 13.30 óra,
holnap és holnapután: 14.15, 16.45
óra.
Lépéselőny, holnap és holnapután.
17, 20, 22 óra.
Apósok akcióban, holnap és holnapután: 13.15, 15.15, 17.15,19.30,
21.30 óra.
S.W.A.T., holnap és holnapután:
19.15,21.30 óra.
Hóhatár - A félelem felpörget, holnap
és holnapután: 18.30,20.30, 2230
óra.
Titokzütns folvó, holnap és holnapután 19.15,22 óra.
VÁSÁRHELY

M a nincs előadás,

holnap 1745 óra; l\>kolha a szerelemmel. Színes amerikai film, 20 óra: Túl
nagy család. Színes amerikai film;
holnapután 17.45 óra: Pokolba a szerelemmel Szines amenkai film; 20
óra: Kxll Bili. Szines amerikai film.
SZENTES
Ma nincs előadás;
holnap és holnapután 17.30 óra:
lomb Raider 2. Színes, m. b. amerikai
akciófilm; 20 óra: Kegyetlen bánásmód. Színes amerikai kalandfilm.
BALÁSTYA
Holnapután 18 óra: Doktor Szöszi 2.
Színes, m. b. amerikai film.
BORDÁNY
Holnapután 18 óra: Ki nevel a végén.
Színes amerikai film.

KÖZFJ.F.T

SZEGED
Az Ujszegedi Református Egyház-

községben (Szent-Györgyi A. u.
(*~S.) ma 16 órakor
karácsonyi istentisztelet,
holnap 9 és 10.30 órakor,
karácsonyi ¡stenüszteietek úrvaesorával,
holnapután 9 órakor
karácsonyi istentisztelet úrvacsorával.
SZEGED
A Bartók Béla Művelődési Központ B
galériájában (Vörösmarty u. 3.) megnyílt
Stéhlík János festőművész kiállítása.
A tárlat megtekinthető: 2004. január
9-éig, munkanapokon 10-től 18 óráig.
A Tanszéki Galériában (Brüsszeli
krt. 37.) megnyílt
Németh György karikaturista, fotográfus Az én városom úgy az ezredforduló tájékán című karikatúra, valamint A Szentföldtől a szent városig című totókiállítása. Mindkét tárlat megtekinthető: 2004. január végéig naponta 8-tól 18 óráig.
A Kass Galériában (Vár u. 7.) látható:
Luzsicza Árpád grafikusművész JátékSzín-Tér című kiállítása. A tárlat megtekinthető: 2004. február 1-jéig, naponta ÍÜ-tó! 17 óráig, hétfő szünnap.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó kiállításával várja a látogatókat Nyitva:
hétfőtől péntekig 9-tól 18, szombaton
9-tól 13 óráig.
A Képcsarnok Kft. GuMcsy Galériája
(Kárász u. IS.)
állandó kiállítással vána az érdeklődőket 10-tól 18 óráig.
MÓRAHALOM
Az Aranvszöm Rendezvényházban
megnyílt
Schmidt Andrea, a Lapcom Délmagyarország KiadófotóriporterénekÜnnepeink - Erdély című kiállítása. A
tárlat megtekinthető: december 30-áig
naponta 9-től 1 íj óráig.

/

kérdésünk:

Meglepetés-e
a karácsonyi
ajándék?

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

NAPI SZOLGÁLTATÓ« KULTURÁLIS
P R O G R A M - ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

kérdeztük:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
ZAMBO DZSENIFER
December 18., 16 óra 16 perc, 2260 g. Sz.:
Zámbó Irén (Kiskunhalas).
CSONKA MARCELL TIBOR
December 21., 10 óra 5 perc, 3020 g. Sz.:
Horpácsi Katalin Zsuzsanna és Csonka Tibor (Szeged-Tápé).
FORGÓ JUDIT LILLA
December 21., 18 óra 45 perc, 4230 g. Sz.:
Balogh Erika és Forgó Henrik (Csanytelek).
VÁGVÖLGYI SÁNDOR
December 21., 19 óra 50 perc, 4080 g. Sz.:

Rostás Mónika és dr. Vágvölgyi Sándor
(Szeged).
CSÁKI HANNA
December 21., 19 óra 20 perc, 3350 g. Sz.:
Mohos Andrea és Csáki Zoltán (Szeged).
GYÖRGYI ANNA
December 22., 7 óra 0 perc, 3000 g. Sz.:
Lovászi Ildikó és Györgyi Attila (Orosháza).
VARGASZABOLCS
December 22., 10 óra 20 perc, 3000 g. Sz.:
Tézsla Ilona Piroska és Varga András (Makó).
Gratulálunk!

H0R0SZK0P
KOS: Ne lehetetlenítse el helyzetét,
/ A j adjon esélyt magának. Ezt leginkább úgy teheti meg, hogy nem nyirbálja
meg még jobban önbecsülését, bízik magában és a kudarcot esélyként fogja föl.

M É R L E G : A dolgok most nem alaM• w l nak annyira kedvezően szakmai téren.
Ez azért van így, mert sokkal inkább az otthoni
ügyek köthetik le, és nem a munkára összpontosít Szívesen hagyná másra a szélmalomharcot.

B I K A : Ne legyen elutasító, mert az
*
emberek ráunnak arra, hogy jókedvre derítsék. Szerencséjére akad segítője, aki kitartó, ám negativizmusát látva egy
idő után ő is cserbenhagyja.

SKORPIÓ: Valamilyen úton-módon
Wj I nagyobb befolyást szeretne szerezni
a környezetében. Nem öncélú uralkodási
vágy fűti, nincsenek zsarnoki hajlamai, csak
éppen kicsit több biztonságra vágyik.

F I ^ ; IKREK: Az intuíció arra ösztönzi,
! hogy ellenfeleivel békét kössön. Talán kimerült a gazdag ötlettár, vagy megunta a civódást. Ellenfelei a békés szakaszt
használják föl, hogy áthúzzák számításait.

N Y I L A S : Csak mosolyogni tud. Az
i emlékek egészen elbontják. Hát így
Is lehet szeretni? Igen, ez egy jó lecke önnek,
mely megkönnyíti a küszöbön álló döntést.
Túljutott egy fokon, ami önbizalommal tölti el.

^ ¿ S RÁK: Egy nehéz helyzetet nagysze^ ^ S r ű e n old meg és ennek hangot akar
adni, ki akarja énekelni magából. Este menjen el társaságba! Lehet, hogy holnap fáradt lesz, de most ne is gondoljon erre!

BAK: Még mindig vívódik amiatt,
Z M k I hogyan viszonyuljon a munkahelyén történt változásokhoz. Nem szeretne
megfutamodni, de jövője miatt is aggódik.
Lelkiismerete legyen a tanácsadója!

O R O S Z L Á N : A mai este nagyon
kellemesen telik. Összejön a család, és végre jut idő meghallgatni is egymást. Párja kitalálja vágyát és megveszi
önnek, amire már oly régóta vágyik.

V Í Z Ö N T Ő : Az év kezdetének tervei
I vagy ajánlatai most ismét szóba
kerülnek, és ön teljesen elégedett lesz. Figyeljen oda pénzügyeire! Lehet, hogy vannak elmaradásai. Nézze át számláit, iratait!

A

HALAK: Ön túlságosan önfeláldozó
típus. Kihasználhatják, ha állandóan mindent elintéz, megold mások helyett, s
nekik egy gyufaszálat sem kell semmiért
keresztbe tenniük.

A

J

\ SZŰZ: Jó volna, ha az ember úgy
látná pillanatnyi helyzetét, ahogyan
később nézi. Jogosan félti az egészégét.
Nem igazán tud mit kezdeni ellenfeleivel,
akik nem biztos, hogy ellenségek.
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f. x új evet kíváwmkl« TAXI 3
Kellemes karácsonyi ünnepeket .
és boldog új évet kívánunk
valamennyi partnerünknek és §
kedves xásárlónknak!

Minden kedves

ielenltgi

NOVOTEL
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pannoni
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SZERDA, 2003. DECEMBER 24.

Szeged, Göndör sor 2.
Tel.: 06-30/3352-818
és Lados István a meglévő
és leendő ügyfeleinek

ÉPÍTŐANYAG
NAGY- ÉS KISKERESKEOÉS

UJJvuCr

Tel.: 6 2 / 4 8 6 - 1 8 5

Icarácscintl

láván,

évet

kedves

ü g y f e l e i n e k és

üzleti

partnereinek
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Tel.: 62/478-811

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
VÁSÁRLÓNKNAK!

Fax: 6 2 / 5 5 6 - 2 5 2
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A* ¡ieket t> ktalít«nu tttHltwtMittftjr

ÁMETALL 5

6724 Szeged, Pacsirta u. 14.

6 7 2 1 Szeged, József A. sgt. 2.

Békás

j y^^^í^V
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Érdeklődni: 30/257-0860

SZINTÉZIS-SZEGED Számítás- és Irodatechnikai Kft.

¿6 b o l d o g u j

(

és ügyfelének!

Minden kedves üzleti
partnerünknek kellemes
karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag új évet
kívánunk!

'

W » v U U

meglévő és leendő partnerének

m i n d e n m e g l é v ő és leendő ügyfelünknek!

e-mail: szintszeg@szintezis.hu

j

kellemes ünnepeket

Kellemes karácsonyi ü n n e p e k e t és

Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Kellemes karácsonyi ünnepekel
és sikerekben gazdag új évet
kívánunk minden kedves
vásárlónknak és ügyfelünknek!
Szeged, József A. sgt. 61.
Tel.: 62/491-186 ,

nm«n

A KECZÁN 2000 Kft.

Nyitva: hétfő-péntek: 730-16.00 óráig; szombat 7.30-TI30 óráig

1

íMedtLenUrSzaÉprts ost Intézet
0722 Szeged, VttöfiS- sgt 79
7ét: 62 /Jí-KK-KS
UWtt'. medttcam ka

TERVEZÉS -ÉPlTÉS-FÜVESÍfE

Makó, Bárányos sor 2 4 . sz. Tel.: 62/510-877, fax: 62/510-858

KECZAN 2 0 0 0 K f t .

v

Vnnepekyt
Kponunf

Szeged, A l s ó - K i k ö t ő sor 11.
Tel.: 62/434-446
Fax: 62/434-448

s i k e r e k b e n g a z d a g , b o l d o g új é v e t k í v á n u n k

M

ftXtVtK) IN1T/FT
lit XM
. VKHil 1> KM

Minden kedves eddigi
és leendő
partnerünknek
kellemes karácsonyi
ünnepeket
és eredményekben
gazdag,
boldog új évet kívánunk.

és boldog új évet kíván minden

6721 Szeged, Maros u. I .Tel.: 62/562-200. Fax: 62/562-221

KfOmts Karácsonyt
és Boldog Új'Éttt

"

kíván!

Novotel Szeged

CENTER

S

békés, boldog karácsonyt

kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk.

E-mail: kalmanauto@vnet.hu
web: www kalmanauto.vnet.hu

É

jf^

jovobeni
partnerünknek

AUTÓALKATRÉSZ
Szeged, Teréz u. 28/B
Tel/fax: 62/440-540
Sándortalva, Temesvári u. 64.
Tel.: 62/252-315, 62/572-270
Fax: 62/252-315, 62/572-271

T

Szegedi
Kéményszervíz Kft.

2003. DECEMBER 24.

i

E

"

Kki.

web: szintezis.hu

ELSŐ HAZ
Építőipari
Kereskedelmi Kft.
Kellemes

karácsonyi

ünnepeket

és boldog

|
5

új évet kívánunk!
Első Ház
Építőipari Ker. Kft.
Szeged, Arany J. u. 7.
Tel.: 06-30/9-537-287

Minden kedves üzleti

BIZALMUKAT MEGKÖSZÖNVE

•

V Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Villamossági Szaküzlet

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK

Szeged. Brüssz.eli krt. 19.
Tel.: 470-310. Fax: 458-106

Minden eddigi és leendő vásárlónknak
gfö
kellemes karácsonyi ünnepeket
\L
és boldog új évet kívánunk.'
]/.

partnerének boldog

BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

V

MINDEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ

TOVÁBBKÉPZŐ KFT
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE

ÜGYFELÜNKNEK!

Kellemes
\

ATI-Császárné
Szeged,

Berlini

mCsáswnél

Bt.
krt.

k a r á c s o n y t é s s i k e r e s új

KERESKEDELMI ES IDEGENFORGALMI

16.

S

Bt

I

karácsonyi

ünnepeket

eredményekben
boldog

új évet

jelenlegi

és

hallgatóinak

évet kíván a

VOLVO
for H f e

és

METCAR 2000 KFT.
I
Volvo márkaképviselet és szakszerviz
Szeged, Algyői út 147.
Tel.: 62/425-481

gazdag,
kíván
korábbi
és

együttműködő'
jfíUiden

c

Kedue&>

^Vásárlójának/

c

fc>oldoy cKaAÁe&anyt
kivárva'

K/flercatoH

partnereinek

KERESKEDELMI KFT.

Idegenforgalmi

6725 Szeged, Kenyérgyári út 2.
Tel./fax: 62/469-847
Tel.: 62/542-245

Kereskedelmi

6725 Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5.
Tel ./fax: 62/469-847
Tel.: 62/542-245

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET
6724 Szeged, Bakay N. u. 52.
Tel.: 62/558-778
Fax: 62/558-772
Mobil: 30/299-4066
www.rappaicsavar.hu

• -itilvfi kcti
a

K Í V Á N U N K MINDEN

KEDVES
VÁSÁRLÓNKNAK!

tejfiH^
'í
és

Továbbképző

Kft.

MITSUBISHI I
MOTORS NAGYMIHÁLY AUTÓHÁZ Kft.
Mitsubishi márkaképviselet és szakszerviz
Szeged, Algyői út 147.
Tel.: 62/470-875

SZEGED
D e á k F. u. 2 2
Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 0 5

g f l n ^ Békés, boldog

M e g h i t t karácsonyt,

karácsonyt

b o l d o g új) e s z t e n d ő t
kíván Ö n ö k n e k

i

a Kálvária sugárúti

3

'A

és eredményes

|

új évet kíván

jjf
. 4 5ML

BÉLYEGSZAKÜZLET
6725 Szeged, Kálvária sgt. 46.
Te!.: 62/542-680
e-mail: jozsefaonföosiQfreemail. hu
> » » m n » » t v i p » » v i

Örömteli karácsonyi ünnepeket
és eredményfeljes új esztendőt kíván a
Fidesz szegedi frakciójal

f

jyArt«

1

1

H A

Önöknek
a

Kálvária Aksi Ker.

A K S I

K E L L . . .

S z e g e d , Kálvária sgt. 4 b .
Tel.: 6 2 / 5 4 2 - 6 8 0

MAGYAR

p o l g á r i

SZERDA, 2003. DECEMBER 24.

•

ori/lcime

ŐID

természetes kozmetikumok
Svédországból
I
Békés, boldog karácsonyi

BANK

=

ünnepeket és sikerekbén gazdag
új esztendőt kíván minden kedves

KFL [J. MPJÍ KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
KÍVÁN VALAMENNYI KEDVES
ÜGYFELÉNEK AZ OTP GARANCIA
BIZTOSÍTÓ CSONGRÁD MEGYEI
IGAZGATÓSÁGA!

%

7

KAPCSOLATOK*

tanárának, partnerének kellemes

w n

karácsonyi ünnepeket és eredményekben

Bulik István üveges
és képkeretezö

gazdag új esztendőt kíván a

partnerének és vásárlójának:

Orlflame dél-alföldi régiója
6722 Szeged, Gutenberg u. 14.
Tel.: 62/556-170 www.oriflame.hu

KONICA MINOLTA

B

A Szegedi

a Phoenix Rubber Industrial LTD és a Conveyor
Belt Systems Phoenix LTD minden
munkavállalójának és partnerének.

Társaság

PHOENIX

minden kedves partnerének,
megköszönve eddigi együttműködését,

Szeged, Bem u. 5.

; I jwf

M I O K és a József Nádor Szakképző Iskola

ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN

Környezetgazdálkodási

liMi

Szeretetteljes
fljji karácsonyi ü n n e p e k e
és boldog új é v e t
XSlMj
minden kedves
' « (
megrendelőmnek!

Í V Valamennyi hallgatójának,

KELLEMES KARACSONYI ÜNNEPEKET

Közhasznú

%

^ g i

Minden kedves ,
Partnerünknek^
boldog, békés
karácsonyt
és reményteli,
eredményekben gazdag
új esztendőt kívánunk.

linden kedves
'ásáriónknak
kellemes ünnepeket
kívánunk!

kíván

CSERNÁK

Digitális képkidolgozás
1/2 óra alatt!

Profé FotO Kft.

Mindvn kedves \
kellemes kar
ünnepeket t-.< hoi

Szeged

Tisza L krt 52.62/477-983

Kft.

Honda márkaképviselet és szakszerviz
Kecskemét, Szt. István krt. 23/K.
Tel.: 76/506-555

békés és boldog karácsonyt kíván.
E A AACHHHHHH3
fe'

6725 Szeged, Moszkvai krt. 19.
62/44-54-64, 62/55-77-97, 62/55-77-99

E A M
fe'

(BEÖHHHHd

6722 Szeged, Szentháromság u. 13.
62/540-436, 62/540-437

MEGHITT, B É K É S K A R A C S O N Y T ES
S I K E R E K B E N GAZDAG ÚJ
KÍVÁN MINDEN

ESZTENDŐT

KEDVES

PARTNERÉNEK!

Békés,

boldog

%

karácsonyt

és sikerekben

^ M BJÍJK.Í ÜJ1II toTUt H f e B K l U I ! 4Í'II V/Wlll(llífltlií

gazdag

új évet kíván

mm jwvss y/mmmmm

minden

partnerének

a

Békés, boldog karácsonyt kívánunk

MOLNÁR AUTÓHÁZ KFT.

kedves vásárlóinknak

S z e g e d , Dorozsmai út 8.

Jonathermál Rt.
G y ó g y f ü r d ő , É l m é n y f ü r d ő , Strand, Motel. Kemping
6120 Kiskunmajsa, Kőkút 26.

Tel.: 77/481-855, fax: 77/481-013

E-mail: jonathermal@mail.dalanet.hu

és partnereinknek!

http: www.jonathermal.hu

Megköszönve PARTNEREINK
megrendeléseit, ezúton kívánunk
kellemes

karácsoi

vi ünnepeket

és boldog,

^

t

if

v
y
ycCJiSa^-^^a

r r

•
Jaj

Ca-y or

•••öíjjf^^^^L

MESTERFÖDÉM
GARÁZSTÉRELEM

ss j / -

Li V » O ' f , Ca » Cat
Ja. s. a w J w - V w —
a as rt/lrt
-J ^a aaa^ya

,

EGYEDI VASBETON SZERKEZETEK

Ja- -yr-At
a S aa . i

ISO

9001

M I N Ő S É G I í m m m U ^ ^ ^ f E R

—

•• '

SZEGED
w C / O Í 2 ¿ ¿ ¿ ¿ Jtt.
f

H

*

1

DÉLMAGYARORSZÁGI

^

VASBETONIPARI

ffii

6 7 2 8 S Z E G E D

Kft.

' B U D A P E S T I Ú T 8.
Tel.: 62/428-020, 462-923; fax: 462-960

a

e-mail: dvb@dvb-szeged.hu

^ ( • l ^ P S I l P y

A S z e g e d é r t Alapítvány díjaival, g á l a m ű s o r á v a l ,
pályázati támogatásaival 2 0 0 3 - b a n is teljesítette
hivatását, és hozzájárult a város t u d o m á n y o s ,
m ű v é s z e t i és társadalmi é l e t é n e k g a z d a g í t á s á h o z .
A z alapítvány e l n ö k s é g e e z ú t o n is k ö s z ö n e t é t
fejezi ki a z o k n a k a g a z d á l k o d ó s z e r v e z e t e k n e k és
m a g á n s z e m é l y e k n e k , akik a d o m á n y a i k k a l m i n d e z t
l e h e t ő v é tették.
• Anglomán Bt. • Bába és Társai Kft. • Barát Papír Kft.
• Baucont R t . • B e l d e n - D u n a Kábel Kft. • Bihari Vilmos
• Budapest Bank R t . • C1B Bank R t .
• Civil Biztonsági Szolgálat R t .
• Conveyor Beit Systems Phoenix Gumiipari Kft.
• Debreczeni Pál • Dégáz R t .
• Dél-magyarországi M É H R t . • Démász R t .

I Kellemes karácsonyi ü n n e p e k e t

ODUTRADE
I CsifNWt tqflfo

VÂLûSZlÈKÂVKL
wxjtm
öiiöxwÉ

•

íj
Óíj

t ri IS

és sikerekben gazdag,

¿j

boldog új évet kíván m e g l é v ő
és leendő partnereinek a
DUTRADE CENTER DUAG
AcÉlkEREskEdő ÉS

SzolqÁlTATÓ

Kft.
mm

6728 Szeged. Napos út 8. T<?l.: 62-551-640
Nyitva tartás: h.-p.: 6.50-15.50 óráig.
5600 Békéscsaba. Felsőnvomás 256. Tel.: 66-454-524.
I44-CS főúton, a tv-toronv mellett)
Nyitva tartás: h.-cs.: 7.00-15.30 óráig, p.: 7.00-13.00 óráig

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
kívánunk
minden kedves
ügyfelünknek!

A

ZIXEM 2 0 0 0 KFT.
Citroën

márkaképviselet
es szerviz

S z e g e d , D o r o z s m a i út 6 .
Tel.: 62/549-666

• D o m e t Ipari és Kereskedelmi R t . • Dr. Majzik István
• Dr. Oláh János • Dr. Szöllősi Ágnes
• Főszer-Elektroprofil Kft. • Gregor József • Gyüdi Sándor
• Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó R t .
• Kereskedelmi és Hitelbank R t . • KÉSZ Kft.
• Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó
• Limit Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft.
• Macskássy Izolda • Magyar Külkereskedelmi Bank R t .
• Maros Fleur Kft. • Medikémia Ipari és Kereskedelmi R t .
• Móra Ferenc M ú z e u m
• Nemzeti Kulturális Alapprogram
• N e m z e t i Kulturális Örökség Minisztériuma
• O T P Bank R t . • Pick Szalámigyár és H ú s ü z e m R t .
• Royal Hotel
• Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
• Szegedi Temetkezési Kft. • Szerencsejáték R t .
•TiszaVolán R t . • Tráser N á n d o r ésTráser Miklós szülei
•Trióda Biztonságtechnikai R t .
• Vivendi Telecom Hungary • Zoll-Platz Vámügynökség
• Szja 1%-át felajánló magánszemélyek

10

• H I R D E T E S "
Állást kínál
Autó
Bútor
Bérlemény
Egészségügy
Egyéb
Épftésl telek
Építőanyag
Qazdlt keres
0ép|ámiilvuttft-ké|ués
Hagyaték
Háztartási gép
Magánház
Növény
Pénz, értékpapír
Régiségek
Szolgáltatás
Rendezvény
Téglaépftésű lakát
Üzlethelyiség

1

Állást kínál

• BÚTORIPARI Kft algyői
munkahelyre, januári kezdéssel
ügyintéző-titkárnőt
keres. Feltétel: közgazdasági érettségi, számítógépes
ismeret
(Word,
Excel).
Előnyt telent a gyakorlat
Jelentkezni
7-15
óráig,
267-910, 30/219-29-57, 30/
943-28-47. (31209897)
• GYÓGYSZERÉSZ munkatársakat keres a megújult
Kígyó Patika 62/547-174,
Szeged (31310479)
• ORVOS h á z a s p á r n a k
foglalkozás-egészségügyi
vállalkozás átadó Zalaegerszegen. 06-30-225-77-20.
(31209429)

NONSTOP

• SZEGED környéki, összkomfortos tanyára tanyagazdát keresek. Házaspárok
előnyben
06-70/523-36• ÉLELMISZERIPARBAN
lártas üzletkötőt felveszek
Jelentkezni: Szeged. 06-30/
382-79-79. (31210170)
• VÁLLALKOZÓ biztonsági
őröket keresünk makói, maroslelei munkahelyekre. Tel.:
62/572-240. 06-30/2-064-

4

Autó

SZeBofloE

• CITROEN 1 6 0 0 - a s 12
éves. följavltott állagú eladó
62/478-820,
06-30/6486225. Szeged. (31310411)

Tel./Fax: ( 6 2 ) 4 6 7 - 6 4 7
Egészségügy

• FOGASZATI ú g y e l e t e t
vállalok magánrendelőmben
dec. 24-én. 25-én. 26-án,
27-én és 28-án, 8-12-ig
és 15-20 óráig. Szeged,
Selyem u. 2/B. Tel.: 62/498057, 20-3700-430. (31209756)
6

Egyéb

SZEGED BAKAY NÁNDOR U. 29.

Bútor

CSÖésVAS

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25.
62/489-603.
(30905243)

• VALUTAPÉNZTÁROSOK
jelentkezését végük januári
munkakezdéssel. Feltételek:
alapfokú nyelvvizsga, valutapónztáros
bizonyítvány.
Előny:
szerbnyelv-tudás
06-30/6255-495. (31210309)
• SZÁMVITELI VEZETŐT
vagy KÖNYVELŐ VÁLLAL
KOZÓT keresünk kereskedelmi kft
könyveléséhez
Előnyt jelent a "Forrás" ügyviteli
program
ismerete,
munkaügyi jártasság, ianuári
kezdés. Feltétel: regisztráll
könyvelő státus. Jelentkezni
lehet írásban, szakmai önéletrajzzal Levélcím: Onozo
Agro Kft. 6764 Balástya,
Széchenyi u. 3. Tel.: 30/
3979-111. (31210266)

• ANTIK bútorokat, r é g i ségekel. tollneműt. teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116. Szeged. (30906638)
2

I VASAK 20-400 wH
M É R E T R E V Á G V A IS !

S62Í541-770

Építési telek

• TÁRSASHÁZ e p i t é s é r e
alkalmas telket, vagy bontásra ítélt házat vennék.
Telefon:
06-20/9524-158,
Szeged. (31210187)
8

Építőanyag

Ina ton f M jfikrUm

ROZSDAMENTES
ÉS

SAVÁLLÓ

LEMEZEK, CSÖVEK, ZÁRTSZELVÉNYEK
KÖRACÉLOK, FITTINGEK, CSAVAROK
HEGESZTŐELEKTRÓDÁK, PÁCANYAGOK

(üzenetrögzítő

• A TAPPANCS közreműködésével gazdit keres 8
német juhász keverék kutyus. akik 2 hónaposak,
egészségesek és barátságosak. Érd.: 62/430-167 (20
h
után),
30/421-98-95.
(31108327)

• BASSETGRIFON 5 hetes
tündéri kiskutyák ingyen elvihetők. Érd.: 70-25-21875, 70-22-55-44-7. Szeg e d . (31310559)

10

Gépjárművezető-képzés

• A T I C S Á S Z Á R N É BT
Moped, motor, személy, teher,
nehézp'ótkocsi,
Eukonform árufuvarozó vállalkozó, Eu-konform buszos
vállalkozó, nehézgép, könynyúgép,
targonca,
ADR,
TIR, belföldi buszvezető,
belföldi árufuvarozó, taxivezető, taxivállalkozó és undortkeltö tanfolyamokat indít.
TANDÍJ 30% a max. 60 E
Ft a vonatkozó pgszabályok
értelmében
ADÓKEDVEZ
MÉNYKÉNT igénybe vehető. OKÉV tsz. 06-0056-02.
Szeged, Berlini krt. 16. Tel.:
62/422-240.
06-20/9431-

11

Tel.:62/541-772
• ALUMÍNIUM féltetős,
könnyűszerkezetes
raktár
200 nm, lebontással eladó,
06-30/9688-911. (Szeged)

Hagyaték

• HAGYATÉKOT leiszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemút
a legmagasabb áron vásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116. Szeged.
(30905643)

ÍODSfto

6 7 2 4 Szeged,
Kossuth L. sgt. 4 5 .
Telefon: 6 2 - 4 2 3 - 6 8 7 . www.rentasar.szeged.hu

A CAR

ŐSZI-TÉLI
- 3 0 %

AKCIÓ

a személygépkocsik bérleti dijából.

SZEMELYAUTOK,
ES M I K R O B U S Z

TEHERAUTÓK
BERELHET

GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk,
GYIJKIN SZLOBODÁN
nőifodrász-mester

57 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése december 24-én, 13 órakor lesz a Deszki temetőben.
Szerető családja

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett
Édesanyám,
ACZÉL MIKLÓSNÉ
SZABÓ BERTA
(volt Bécsi krt.-i lakos] életének 80. évében
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
2003. december 29-én, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló fia és unokái
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy iskolánk nyugdíjas mérnöktanár pedagógusa,
KOZMA MIKLÓS
hosszú, súlyos betegség után elhunyt. 1972- 1988-ig volt a Rózsa Ferenc Szakközépiskola tanára, amely idó alatt több generáció
hagyta el közlekedés műszaki ismeretekkel felvértezve iskolánkat.
Emlékét mindig megőrizzük. Temetése 2003. december 30-án, 12
órakor lesz a Belvárosi temetóben.A Csonka János
Műszaki Szakközépiskola
és Kollégium tantestülete
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

szerettünk,
VECSERNYÉS
ANDRÁSNÉ
TAKÁCS ILONA,
volt térvári lakos 96 éves korában csendesen elhunyt. Búcsúz11 órakor
lesz a Tiszaszigeti
temetatása
december
29-én, hétfőn,
tőben. Gyászmiséje reggel 8 órakor a szöregi templomban,
óiul»«
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
NACSA fÓZSEFNÉ
MASA VERONIKA
90 éves korában elhunyt. Temetése december 29-én, 14 órakor
lesz a Mórahalmi temetőben.
Gyászmise 13 órakor.
„„„„„,,
Gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
MEGYERY ÁRPÁD
78 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. december 29-én, 13
órakor lesz a veszprémi Vámosi
úti temetőben.
Gyászoló felesége és fia családja
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk,
ÖZV. NÉMET SÁNDORNÉ
MOLDVAI MÁRIA
életének 68. évében váratlanul
elhunyt. Temetése 2003. december 30-án, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
oji iiow
Gyászoló testvérei

9

is)
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ELEMEK RAKTÁRRÓL

Ft

9 0 . (31108337)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV LICSÁKISTVÁNNÉ
BODY ROZÁLIA
90 éves korában elhunyt. Temetése 2003. december 29-én, 13 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
«..,«7.
Gyászoló család

Magánház

• MARIA utcában 240 nmes, kertes családi ház eladó 06-30/9405-283. Szeg e d . (31209671)

Növény

sárgarépát
vásárol fel ismét.

1 2 í Háztartási gép
• HÁZTARTÁSI, kerti, gazdasági gépek, szerszámok',
gázkészülékek,
híradástechnika: "Hélia" Műszaki
Bizományi. Szeged, Rókusi
krt. 9. (62/481-646, 20/4607132). (30905207)

- Duguláselhárítás
- Veszélyes

Pénz, értékpapír

Emlékezünk
BONDOR ANTAL
halálának 20. évfordulójára.
Gyászoló család, Béketelep

SZEGED:

62/499-994,
20/9810-130

• KÁRPÓTLÁSI legyet veszek. házhoz megyek, legtöbbet fizetek. 30/945-9954.
(31210214)
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•

Régiségek

• KÁROLYI RÉGISÉGRE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollnemút, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116
Szeged. (30905613)

óráig.(23976954)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel: 06
30/9457-577 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (30905228)

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel,: 62-517-012,
30-9550-537, (Szeged) (30905500)
• LAKODALMAKRA h ú t ö kocsl, sátor, étkészlet, zenekar, kiállításokra, reprezentatív rendezvényekre alumínium vázas, német, fehér,
fűthető partisátor megrendelhető 30/9456-919, Varga Árpád. (Szeged) (30496618)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.

• M I N D E N kedves vásárlónknak kellemes karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!
SZILÁNK*! Szeged. PULZ
u. 46. Tel.: 62/42S-S55.

(31007606)

(30601719)

1 7

„Betegségben szíve holtra fáradt,
Síri álom, adj nyugalmat édes jó Apámnak.
Sírhalmod mellé halkan lépek. Csókomat és
virágot teszek íejíádra Néked.
Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked
szívünkben örökre megmarad."
Fájdalommal emlékezünk
SZABÓ ANTAL
halálának 1. évfordulójára.
Fia Attila, családja és Ibolya

Csak egy pillanatra csitul el a szíved,
és már a végtelen mennyország a tied.

hulladékok
szállítása

*

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárász u. 8.06-70/321-4489

MEGEMLEKEZES

'

mindennap

-

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik drága szerettünk,
TANÁCS FERENC
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
„„,„„„
Gyászoló család

'

leköthetők:

- Csatornatisztítás

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, akik
ERDÉLYI JÓZSEFNÉ
PÖSZIKE
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhítették.
Gyászoló család,
03i2iixu4
Sándorfalva, Szeged

mnoncitoi

Lomtalanít?

t

Szolgáltatás

'

a következő

lakások

I. em.: 50.07 m'
II. em.: 70.79 m : . 50.07 m :
tetőtér: 74.99 (62.05) nr
Érd. C O R T I M E X K f t . |
20/9-524-158

I

M SZEGED BELVÁROSI, 3

külön bejáratú szobás, II.
emeleti, igényesen felújított
téglalakás eladó,
06-30/
508-9006. (31210291)

M ÖSZ u 43, sz., C s o n g rádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházban lakások, g a rázsok,
parkolók
eladók.
Szeged. Gutenberg utcai,
zárt. udvari parkolók bérbe
adók vagy eladók. Szeged,
Öthalom u. 26. sz. alatt 1
db 87 nm-es lakás eladó.
Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján
06-30-9-537-287. Első Ház
Kft. Szeged. Arany J. u. 7.
1/116. (31006454)
• ÚJSZEGED, íiget melletti.
143 nm-es, társasházi lakás
(3 szoba + nappali) tel|esen
felújított, új konyhabútorral,
teljes gépesítéssel, padlóés radiátorfűtéssel, klímával,
dupla
garázslehetóséggel
eladó. Kisebb lakást beszámítok. Ár: 29,9 M Ft. 0670/380-45-10. (31109088)

2 0

Üzlethelyiség

• BELVAROSBAN üzlethelyiség kiadó. Érd.: 06-20/
9613-713. (31209901)

• GUTENBERG u t c a 5 ,
utcára nyíló, 56 nm-es helyiség kiadó. Érd.: 06-30/
9431-309, Szeged. (31108944)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet az intenzív osztály dolgozóinak lelkiismeretes fáradozásukért és mjndazoknak, akik
HORVÁTH ISTVÁN
MIHÁLY
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket.
ÖZV. GODA ISTVANNÉT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló lánya, veje, unokái

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
TANÁCS IMRE
temetésén megjelentek, virágaikkal kegyeletüket lerótták és osztoztak a család fájdalmában. Külön köszönetet mondunk a Il-es
kórház intenzív osztálya főorvosának, valamint az ott dolgozó
orvosoknak és ápolónőknek.
(1112,02.«
Gyászoló család

m é g telekáfa-fizetés előtt

leleftmszdmon.
illetve a helyszínen lehel.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BABILAI ISTVÁN
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

HÓRUKK-SPEED BT.

a 06-20/4tíS-38S

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
JOBBA ISTVÁN
80 éves korában Kanadában elhunyt. Végakaratának megfelelően hamvait a Belvárosi temetőben
2003. december 29-én, 12 órakor helyezzük örök nyugalomra.
muio»»
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
SZABÓ MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
IH1M986.I
Gyászoló család

már é p ü l ő társasházban

W0MA KFT.

Érdeklődni Fodor Örsnél

Téglaépítésü lakás

Tel.:62/541-760

Tel/fax: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058

takarmányozási célra
nagy mennyiségű

* VALUTAVÁLTÁS

19

ARVA utca 23. sz. alatt.

^

(Deszk. Semmelweis u. 20.)

15

(31209961)

SZEGED, BAKAY N.U.29.

A HÓRUKK-ra számithat

Az Agronómia Kft.

Rendezvény

• FERGETEGES ó é v b ú csúztató buli december 27én, szombaton és újévköszöntő január 2-án, 19 órától a Tarján Bisztróban. Zenészek:
Gera
fivérek

Költöztet? Szállíttat?

• RÉGISÉGEK vétele. 0 6 62-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b.. 10-17

Gazdit keres

• EGESZSÉGES kölyökcicák: hamuszürke, fekete,
fehér, fekete-fehér, cirmos,
cirmos-fehér és háromszínű
változatban örökbe fogadhatók a Tappancstól Érd.:
30/421-98-95, 20/427-53-

13

14

4 4 4 , (31006459)

(31209381)

Autó

SZEGED

r

•ÉREMGYÜJTEMÉNY
SOROZATOK eladók. 0 6 30/9405-283,
Szeged.

SZEGED, BAKAY N.U.29,

Gyászközlemények

k

(31310410)

7

6724 Szeged. Bakay N u 52

5

• K I S H O M O K O N (új részen) lelket keresek lakható
épülettel, akvárium olcsón
eladó
30/555-1272.

(31209674)

^[DBPtf)

• RENAULT Espace 2.1TD,
1989-es évjáratú, 7 literes
fogyasztású, friss műszakival eladó. 06-30/935-1710.
Szeged. (31310494)

3

Bérlemény

RAKTARAK
BÉRELHETŐK

• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban,
kedvező
biztosltáskötés:
Szeged.
Madách
24/b.
Körgyűrű,
62-425-043. (31108834)

• VOLKSWAGEN V e n t ó t
96-os évjárattól, dízelt vásárolnék. 06-20/997-3072,
Mórahalom. (31310420)

62/567-835

A p r ó h i r d e t é s e + 8 0 F t - é r t m e g j e l e n i k a z i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u

3 0 1 (31310506)

• SUZUKI Swift Sedan 1.3
GLX (2000-es, ezúslmetál),
klíma, légzsák, elektromos
ablak, hitel 30%-tól, eladó
06-30/279-3095. (31310370)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

3 4 . (31210189)

2

TELEFONOS
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BUGYI LÁSZLÓNÉ
VÖRÖS TERÉZIA
temetésén megjelentek, virágaikkal és koszorúikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a Fémtechnika Kft. vezetőinek és dolgozóinak a küldött
koszorúkért.
0.11.110.181

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
SZASZKO PÉTERNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet az idegosztály, rehabilitációs, illetve a krónikus osztály orvosainak és ápolóinak lelkiismeretes munkájukért.
011209*4«
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él és örökké
ott marad."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
OLASZ FERENC,
székkutasi lakos 52 éves korában
elhunyt. Tfemetése 2003. december 29-én, 9 órakor lesz a Székkutasi temetőben.
Gyászoló család, Székkutas,
Orosháza

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak,
álmok, évek."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezek szüleimre, volt kiszombori lakosokra,
KARÁCSONYI ISTVÁNNÉ

SZENTES

MATUSZKA MÁRIA

halálának 5.,
KARÁCSONYI ISTVÁN
halálának 3. évfordulóján.
rui7m.no Gyászoló lányuk

NETAS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, alyk
ÖZV SZŰCS JÁNOSNE
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család

™

,

,

lemeíkezes
l e l j e * k ö r ű szolgáltatással,
ingyenes árkalknláeiúval

Szeged, Bartók lér 1«.
(a Inilimegállőnál. az alagsorban)
Telefax: 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2
llalottszállilási ügyelet:

06-30/207-41-29

I

§

•
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KAPCSOLATOK*

Karácsonyi üdvözletek
Imádott

Az alsóvárosi gyógyszertár
kedves gyógyszerészeinek áldott
karácsonyt és sikeres, boldog új
évet kívánok. Köszönöm a
lelkiismeretes emberségüket.
Őszinte tisztelettel: Tamásné

Anyukámnak,

a drága kis

tündérkének

szeretetteljes,
békés

karácsonyt

és boldog új évet kíván
lánya: Kati
Dr. Selypes

Áldott

karácsonyt

örömökben gazdag új
esztendőt

kívánunk

karácsonyt

kívánok.

ismerő,
munkájukat
Hálás

családunknak,
barátainknak és minden
kedves

Köszönöm

ügyfelünknek!

Szilágyi P. Imre és Kati
Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet kívánok
Családom
Rokonaimnak,
Barátaimnak és
Ismerőseimnek.
Juracsek Andrea
Németországból

IFJ.
CSÁSZÁR
FERENCNEK
és családjának

Marikának
és boldog

új évet

a fáradságot

lelkiismeretes

jóságukat.
Tamásné

Köszönöm!
A belvárosi 6-os
körzet minden ügyfelének
a jókívánságukat.
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánok:
Vígh Károly, volt postás,
aki szeretettel gondol rájuk

kívánunk

n p
WxLá

^

nagyon

karácsonyt

és

boldog

sikerekben*

gazdag új esztendőt
szeretettel:

Szakács

sok
család

V

Gratulálunk

Anyukámnak,
B á n s z k y

É v á n a k

sok szeretettel!

MOLNARNE
CSÁSZÁR
TÜNDÉNEK

W

F E R E N C Z I

ZSUZSÁNAK
é8 DEZSŐ
CSABÁNAK

kívánunk békés,
boldog karácsonyt
»¿y sikerekben gazdag
új esztendőt.
Anya, Dóri, Dávid.
Laci

nem

gyógyító

és leírhatatlan
tisztelettel:

DR.

kívánunk boldog
karácsonyt
és sikerekben gazdag új esztendőt!
Mi mindig szeretni fogunk!
Ketrin & Laci

főorvosnak

és asszisztensének
áldott

és egészségben,

Ágnes

DEÁK
ATTILÁNÉ
Marikának

Romcsics
Imi1{énet{

kívánunk nagyon
boldog karácsonyt
és
és sikerekben gazdag
új esztendőt!
Anya. Dóri, Dávid.
Laci

6.

születésnapja
alkalmából

nagyon sok boldogságot kíván
a család

apraja-nagyja

Hódmezővásárhelyre
Édesapámnak,

Mórahalomra,

KALMÁR
és DÉKÁNT

EDITNEK
JÁNOSNAK

eljegyzésük

4 1 .

Pintér

alkalmából

sok szeretettel

Istvánnak

gratulál:

Erika, Laci és Lacika

boldog névnapot,
jó egészséget kívánok!
Szeretettel: Gyöngyi
Forráskútra,

Tóth

né

Hatász

É.vána\

névnapja alkalmából nagyon boldog, hosszú életet
és jó egészséget kívánunk és a család többi tagját
is köszöntjük Balástyáról. Anyósa és apósa

Deszken

Kocsis Istvánt
és
ifí. Kocsis Istvánt
névnapjuk alkalmából nagyon sok szeretettel köszönti, egyúttal kellemes
karácsonyt és nagyon boldog új évet kíván szerető felesége, illetve anyu

4:

VARORI
KOVÁCS

ADRIENN
SÁNDOR

Diplomáitok megszerzéséhez gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Kovács család

K E N Y I
ÁDÁMJVAK
névnapjára

^

nagyon sok boldogságot
Anya,

Apa,

Réka és a

kíván:

Niki,

Nagyszülők

Kiskundomzsmára,
MARÓIT
IMRÉNEK
és

MANGÓ
MARGITNAK
kellemes ünnepeket, boldog
új évet és házasságkötésük
40. évfordulójára minden jót
kíván a család apraja, nagyja

mis/r/en ma/L

ÁLDOTT, BÉKÉS KAHÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAC, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNKT

Szarvasi Mintabolt

eó

cw

ExklUZÍV

német

konyhabútorok
Márkás beépíthető
készülékek

i v a / i

Étkezők, tálalók

A Belvárostól 12 percnyire

Egy mosollyal több

Szeged, Brüsszeli krt. 3.
•

Stúdió

Tel./fax:

62/542-470

12
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- i s MŰSORAJÁNLÓ
Andrea és a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye 3.40 Karácsonyi ének
5.40 Hajnali gondolatok 5.50-9.00
Napkelte Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek 6.31 Kék fény
Hírek 7.00 Híradó Benne: sport 8.00
Híradó 9.05 Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukrá-'
nokkal 10.00 Márta meséi Magyar animációs sorozat. A párbaj 10.15 Ziggy
ajándéka Angol rajzfilm 10.45 Márta
meséi Magyar animációs sorozat. Repülj velem! 11.00 Andersen-álmok
Magyar mesefilmsorozat. A fenyőfa
(ism.) 11.15 Johann egér karácsonya
Kanadai gyerekfilm (ism.) 11.40 Márta meséi Magyar animációs sorozat.
Gerzsonés a nagymacskák 12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek. Időjárás-jelentés 12.10 így készült: (átékháború
- Tby Story Amerikai werkfilm 12.40
Koncert a világ éhezőiért Olasz komolyzenei koncert 13.55 Református
ifjúsági műsor 14.10 Angyalváró Karácsonyi kedveskedés a kicsiknek a Képben vagyunk;! kamaszaitól 14.55 Egy
különleges éjszaka Amerikai tévéfilm
|16]
16.30
Karácsony
apó
Angol-amerikai film 18.20 Adventi
kalendárium 4<4. 18.30 Hiradó este
Benne: sporthírek, időjárás-jelentés
18.50 A szeretet ünnepén
20.10 Napfivér, holdnővér Angololasz történelmi film 116]
22.10 Egy-másért Gálaműsor
23.25 Karácsony verse
23.55-1.05 Karácsonyi éjféli mise
Katolikus mise közvetítése a
Szent István-bazilikából

TV 2
6.00 TV 2-matiné Kis Elvis. Tökfej
tesó. Tesz-Vesz város 7.30 Fox Kids
Gógyi felügyelő. Nyekk, a macska.
Kémkutyák, jack, a kalóz 9.15 Karácsonyi csodák Amerikai rajzfilm 10.10
Benny Hill 10.40 Szájkosaras kosaras
Amerikai családi film 12.20 Fekete
szépség Angol-amerikai kalandfilm
13.55 Majomszeretet Amerikai vígjáték 15.20 Karácsonyi vakáció Amerikai vígjáték. 17.05 Nicsak, ki beszél
még! Amenkai családi film 18.30 Tények Hirműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja (12]
19.30 Hóbarát Amerikai családi film.
21.20 Richic Rich - Rosszcsont beforr
Amerikai családi filmvígjáték
23.05 Jézus 1-2. Olasz-németamerikai-cseh film 112|
2.15 Aktív A tv2 magazinja (ism.)
2.45 \trs éjfél után

5.40 Hajnali gondolatok 5.50-9.00
Napkelte 9.05 Liliom Francia film
11.05 Századfordító magyarok
Hidegkúti Nándor 11922-2002112.00
Déli harangszó 12.01 Demetnus és a
gladiátorok Amenkai történelmi film
13.40 Havazás lennék Magyar költök
megzenésített versei 14.05 A Mikulás
titkai Francia rajzfilmsorozat, 8. A szupernyuszi 14.35 Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat. lancsi és Juliska. A három kismalac 15.30 Magyar ház Kézfogás - a határon túli gazdasági kapcsolatainkról és gazdasági viszonyokról
16.00 Napnyugta 18.35 Viráglátogatóban A Tápiói-vidék rejtözködö csodái
18.55 Szeretethozók Schéner Mihály
betlehemes játékai
19.25 Esti mese Zatúr, a csodacsacsi.
Magyar népmesék. Süni és
barátai. Gryllus Vilmos
daloskönyve
20.05 Híradó este Benne: sporthírek,
időjárás-jelentés
20.25 Mennyből az angyal
20.55 Karácsonyi muzsika Az
Angelica leánykar hangversenye a Szent Istvánbazdikában
21.55 A Biblia növényei
Karácsonyi kert
22.15 Az öreg halász és a tenger
Angol tévéfilm
23.55 Karácsonyi éjféli mise Katolikus
mise közvetítése a Szent
István-bazilikából
1.10 Szeretethozók Schéner Mihály
betlehemes játékai 1.35 Karácsony verse 2.00 Viráglátogatóban A Tápió-vidék
rejtőzködő csodái 2.20 Mennyből az angyal 2.50 Karácsonyi muzsika Az
Angehca leánykar hangversenye a Szent
István-bazilikában 3.50 Néprajzi értékeink Nepomuki Szent lános kultusza 4.00 A Biblia növényei Karácsonyi kert 4.25 Havazás lennék Magyar
költők megzenésített versei 4.50-5.40
Századfordító magyarok Hidegkúti
Nándor (1922-20021

CSÜTÖRTÖK

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.30 Dél-alföldi krónika 7.45
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-tg délutáni magazin 18.30-22.30ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Juice
(Száraz Ferenc) 14.00 Bende
Gábor 16.00 Kívánságműsor
19.00 Szonda 20.00 Bár 88
(Kiss Balázs)

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariaruvGenscher 17.00
Kívánságműsor Tóth Péter és
Keresztes Péter Tel.: 06-3030-30-244 és 44-22-44 20.00
Euro-expressz Dénes Tamással 22.00 120 perc Marosi
Antallal

Rálil7ffl97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Napraforgó közszolgálati magazinműsor.
Téma: ünnepi délelőtt a Rádió
7-ben, karácsonyi ünnepi hagyományok, és híres emberek
karácsonya 15.00 Ünnepváró
16.00 Ünnepelő 19.00 Karácsonyi Top 20 20.15 Csevegés
Szent Este, reggel 5 óráig zenei válogatás

A n a p filmje
Hangos képújság.

TV 2

19.30 Hóbarát

\ i k m
K L U B
6.00 Disney-rajzfilmsotozat 101 kiskutya 6.25 A világ meséi 7.00 Kölyökklub (a Télin Tv csatornáján] Adásszünet.
Rusty, a kölyökrobot. Elhagyott játékok. Hupikék törpikék Hegylakó, ftikémon 9.20 Játékzóna 9.25 A hattyúM A K Ó
hercegnő III. - A kastély titka Amerikai rajzfilm 10.40 Játékzóna 10.45 Re- 6.00 Képújság 9.00 Különjárat 9.30
ceptklub - Különkiadás 11.20 Egy köBencze-show 10.00 Dokumentumlyök Arthur király udvarában Amerikai
kalandfilm. Közben: Híradó - Déli ki- film 10.30 Szerzetesrendek Magyaadás 12.55 Noé kettő Amerikai ka- rországon: a Ferencesek 11.00 Vác
landfilm 14.35 Maugli, a dzsungel fia híres templomai 11.30 Vásárlási
Amerikai kalandfilm 112| 16.40 Kutya- műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánvilág Amerikai vigjáték 18.30 Híradó lók 12.00 Képújság 16.00 Okavan- Esti kiadás
go - a vadon szíve, 8. rész 17.00
Esélyegyenlőség: tavasz, nyár, ŐSZ,
19.00 Fókusz Közszolgálati
tél, 1. rész 17.30 Forgáspont. Venmagazin [12]
19.30 Szupermozi: A kölyök
dég: Erdő Péter prímás, esztergomAmerikai vigjáték
budapesti érsek bíboros 18.00 Vá21.20 Csokoládé Angol-amerikai
sárlási műsorablak 18.30 Thalassa
vigjáték |12]
- természetfilm-sorozat 19.00
23.30 Apuci a pácban Amerikai
Cubix - a javithatatlan robot, 12.
vigiáték j 12|
rész. Animációs filmsorozat 19.30
Kegyhelyek Magyarországon 20.00
Thalassa - természetfilm-sorozat
D U N A
TELEVÍZIÓ
20.30 Egészség-környezet-hírek
5.30 „Üdvözlet a Krampusstó" 6.00 21.00 Szentivánéji álom 23.00 SzerVili, a veréb 7.20 Kemény kalap és zetesrendek Magyarországon: a Fekrumpliorr: A tettes lépre megy 8.15 rencesek 23.30 Dokumentum műHírek 8.20 Kitekintő 8.30 Gyöngyből hely: Vác híres templomai 24.00
az angyal 9.00 Babar és a Télapó 9.25 Képújság
A karácsonyfa dala 10.15 Kincskereső kisködmön 11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.50
Vers 13.00 Régiók - Hargita 14.00
VÁSÁRFIA VÁROSI MVIFLÓ
Karácsonyi varázslat 15.10 „A re16.00
Lúdas
Matyi. Magyar rajzmény, az egy olyan dolog, ami mindenkinek van" 15.40 A karácsony törté- film 17.25 Stúdióbeszélgetés: csonete 16.30 Mennyei király születik magolás, karácsonyi receptek, fadí18.00 Híradó 18.30 Rost Andrea és a szítés - közben: a Virág utcai óvoLiszt Ferenc Kamarazenekar hangver- da bethlemes játéka, első karácsony
senye
a Nyugdíjas Lakóparkban, csomag19.10 Ábel a rengetegben
osztás a Fekete Sasban 20.25 Fény
21.00 Édesek és mostohák
születik 20.40 Egyházzenei koncert
22.50 Jer, mindnyájan örvendjünk... 21.05 Borbás Mária karácsonyi be23.20 Egyszer volt, hol nem volt
szélgetése dr. Lázár János polgárMagyar dokumentumfilm
mesterrel 22.05 Pálosok - közel Is23.45 „Karácsonykor magába száll
tenhez, közel a nemzethez 22.50
minden lélek"
Advent Erdélyben 23.00 „Tízparan0.00 Éjféli mise GytmesfeLsólokról 1.00
csolat" 23.10 Hajléktalan esküvő
Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó 1.30 Mese 1.40 Szines tintákról ál- 23.15 Rákász Gergely orgonakonmodom Magyar játékfilm 3.05 Rost certje, 1. rész 0.00 Képújság

Amerikai
családi film.

TX8i 2
6.00 TV 2-matiné 7.30 Fox Kids Gógyi felügyelő. Nyekk, a macska. Kisegér a prérin. Jack, a kalóz 8.50 Karácsonyi manók Amerikai rajzfilm 9.45
Benny Hill 10.10 Szájkosaras kosaras
2. - A rögbipályák réme Amerikai családi film 11.45 Pandakaland Kínában
Amerikai családi film 13.15 Rex, a kölyökfelügyelő Német film 14.55 Ben
Hur Amerikai történelmi kalandfilm
|12] 16.50 Ki a Télapó? Amerikai vígjáték. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja |12]
19.30 Babe kismalac a nagyvárosban
Amerikai családi filmvígjáték.
21.15 Emberevő bíborka Amerikai
vígjáték [12]
23.00 A díva karácsonyi éneke
Amerikai vígjáték 112]
0.35 Miklósa Erika-koncert
1.30 Aktív A TV 2 magazinja (ism.)
2.00 \fers éjfél után
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5.40 Hajnali gondolatok 5.50-9.00
Napkelte Benne: 5.54 Híradó Benne:
időjárás-jelentés 7.00 Híradó Benne:
időjárás-jelentés 9.05 Boldog karácsonyt, Pufi! Belga-francia rajzfilm
(ism.) 10.00 Karácsonyi református istentisztelet Közvetítés a debreceni
Nagytemplomból 11.05 Parlamenti
karácsony 2003 12.00 Kapcsoljuk Rómát! II. János Pál pápa karácsonyi üzenete és urbi et orbi áldása 12.40 Hírek.
Időjárás-jelentés 12.45 Karácsonyi vallomások 13.15 Boldog ünnepet, világ!
(ism.) 14.00 Év végi sportösszefoglaló
Kvótások 14.55 Riporter kerestetik!
Döntő, 2.16.05 Disney csodálatos világa: Játékháború - Toy Story Amerikai
rajzfilm 17.30 Friderikusz - A szólás
szabadsága Válogatás 2003 18.30
Önök kérték! Kívánságműsor
19.30 Híradó este Benne: sporthírek,
időjárás-jelentés
19.55 Rómeó és Júlia
Angol-olasz film
22.15 Bizet: Carmen Merimée
regénye és Bizet operája
alapján egy új Carmenadaptáció született, melynek
ősbemutatója a Budapest
Sportarénában volt látható

Fsz.: Michael Keaton, Kelly
Preston, )oe Rokicki, loseph
Crosws
Jack Frostnak talán másodszorra is megadatik a
lehetőség, hogy a világ legjobb édesapja legyen, persze ha előbb el nem olvad.
Jack mindig is híres zenész
akart lenni. Erőlködései
közepette elhanyagolta feleségét és kisfiát. Egy hideg
karácsonyi előestén azonban rájön, hogy mennyire
hiányzik a családja, ezért
hazaszáguld. Autója azonban kicsúszik az útról és
halálos balesetet szenved.
Fia a következő karácsonykor óriási hóembert készít,
akit édesapja sapkájával,
sáljával és kesztyűjével díszít fel. Eljátssza a tőle kapott s z á j h a r m o n i k á j á n
kedvenc dalát. Azon a különös estén Jack talán mindent jóvátehet...

L
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18.30 Mese
19.00 Sivatagban, őserdőben Lengyel
játékfilm
21.00 Édesek és mostohák
22.50 Respighi: Róma ünnepei
Szimfonikus költemény
23.15 Az utazás Olasz játékfilm
1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05
Híradó 1.30 Mese 1.40 Árvácska Magyar játékfilm 3.05 Klipsz Könnyűzenei műsor 3.35 Régiók 4.30 Jer, mindnyájan örvendjünk...

FM95.4^Rádió88
5.40 Hajnali gondolatok 5.50-9.00
Napkelte 9.00 A Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar hangversenye 10.00 Karácsonyi református istentisztelet Közvetítés a debreceni Nagytemplomból
11.00 Századfordító magyarok Anna
Margit-Amos Imre 12.00 Kapcsoljuk
Rómát! II. János Pál pápa karácsonyi
üzenete és urbi et orbi áldása 12.40 Szinuhe Amerikai történelmi film 14.55
Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat. A császár új ruhája. Piroska és a farkas 15.50
A Picimbora zenekar koncertje Vigántpetend templomában 16.00 Napnyugta 18.35 Nemzeti értékeink Pannonhalma 18.45 A majmok kastélya Francia-angol-német-magyar rajzfilm
20.05 Híradó este Benne: sporthírek,
időjárás-jelentés
20.30 Karácsonyi Családi kör
Karácsonyi boldogság
21.20 Léghajóval a lombsátor felett
Francia természetfilm
22.15 Jézus Krisztus szupersztár
Andrew Lloyd Webber és Hm
Rice rockoperájának amerikai
filmváltozata [16|
0.00 Századfordító magyarok Anna
Margit-Ámos Imre 0.55 Megveszem
ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat,
93-94. 1.40 Nemzeti értékeink Pannonhalma 1.50-5.40 Napóleon Francia film

ijfifl
22.30-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.30 Városi Tv Szeged
műsora 20.30 Pályairány 21.00 Kábel Tv ajánló 21.30 Tüdomány
Egyetem

»
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6.00 Hupikék törpikék 6.25 Pokémon
6.45 A világ meséi 7.00 Kölyökklub
Rusty, a kölyökrobot. Elhagyott játékok. Hupikék törpikék. Hegylakó. Pokémon 9.40 Játékzóna 9.45 Az első hó
Angol rajzfilm 10.15 Játékzóna 10.20
Receptklub 10.35 Muppet-show az úrból Amerikai vígjáték. Utána: Híradó
- Déli kiadás 12.05 Egy kölyök Aladdin udvarában Amerikai kalandfilm
13.35 Szabadnak születtek Amerikai
kalandfilm 15.20 A tolvajok hercegnője Amerikai-angol kalandfilm 16.55
Talpig zűrben Amerikai vigjáték 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.30 Szupermozi: Stuart Little
kisegér Amerikai vígjáték
20.55 Micsoda nő! Amerikai
vigjáték [12]
23.00 Valahol, valamikor Amerikai
romantikus kalandfilm
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 A Messiás csillaga 6.00 Zenés
bibliai barangolás 7.15 Magyar népmesék: A királykisasszony cipője 7.25
Keménykalap és krumpliorr: Éljen Bagaméri Elemér! 8.15 Hírek 8.20 Hungarorama - Kitekintő 8.30 Karácsonyi
ének: Ovibolondságok 9.00 Pettson és
Findus 10.15 Solymász Tamás 11.50
Hírek, időjárás 12.00 Déli harangszó,
műsorismertetés 12.50 Rónay György:
Betlehem. Reményik Sándor: József az
ács, Istennel beszél 13.00 Pio atya útja 13.40 A tákosi templom 13.55 Verne Gyula csodálatos utazása: A rejtelmes sziget 14.45 Róbert Gida karácsonya Magyar kisjátékfilm 15.15 Trapéz Amerikai játékfilm 17.00 Kis karácsony, nagy karácsony 17.45 „A fényességes angyal is" 18.00 Híradó

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
és a 66,29Mhz 5.55-22.30-ig
6.00 Reggeli Krónika 6.30
Dél-Alföldi Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Délutáni zenés magazin 18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Juice
(Száraz Ferenc) 14.00 Bende
Gábor 15.00 Media Markt
slágerlista 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda (Patkós
Attila] 20.00 Közélet (Zoltán
Csaba) 22.00 Bár 88 Juhász
Kund

Adástel.: 44-22-44; e-mail:
juventus(ó juventus.szeged.hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianrvGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06 3030-30-244 és 44 2244 20.00 Euro-Express: Dénes
Tamás 22.00 Inteam

Radii 7 „97,6
5.30 ló reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Napraforgó közszolgálati magazinműsor.
Téma: karácsonyi üzenőműsor
15.00
Karácsonyi
üzenőműsor 18.15 Fuil extra
20.15 SMS kívánságműsor,
reggel 5 óráig zenei válogatás

A n a p filmje
TV 2

19.30 Babe kismalac
a nagyvárosban
Amerikai családi
filmvígjáték

VABOM I I U V U * »
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(a Telin Tv csatornáján) 19.00 10
éves a Szegedi Kortárs Balett 20.00
Képmutatók
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6.00 Képújság 9.00 Virágzó Magyarország: Kőszeg 9.30 Segélykoncert az iraki gyermekekért 11.00
Könyvtárak kincsei Pécsett 11.30
Vásárlási müsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók 12.00 Képújság 16.00
Okavango - a vadon szíve, 9. rész
17.00 Esélyegyenlőség: tavasz, nyár
ŐSZ, tél, 1. rész 17.30 Esélyegyenlőség: tavasz, nyár, ÓSZ, tél, 2. rész
18.00 Vásárlási műsorablak 18.30
Thalassa - természetfilm-sorozat
19.00 Cubix - a javíthatatlan robot,
13. rész 19.30 Dokumentum Műhely: könyvtárak kincsei Pécsett
20.00 Thalassa - természetfilmsorozat 20.30 A 3. Pécsi Országos
Színházi Fesztivál gálaműsora (ism.|
22.30 Egészség-környezet-hírek
23.00 Aggteleki barlangok 23.30
Dokumentum Műhely: A Szentjakabi apátság 24.00 Képújság

•TV
VÁSÁRHELYI VÁROS TavtZIÓ

16.00 Szegény Dzsoni és Árnika.
Magyar mesefilm 17.30 A Pál utcai
fiúk. Magyar ifjúsági film 19.30
Operettgála 21.00 Hegedűs Endre és
barátai koncertje 22.30 Éjféli mise
a Szent István-templomban 0.00
Képújság

Fsz.: Mickey Rooney,
Magda Szubanski
A pirospozsgás, vidám kismalac fürdik a dicsőségben, m i u t á n kutyákat is
megszégyenítve megnyerte a helyi juhászversenyt.
Arthur gazda visszautasít
m i n d e n a j á n l a t o t Babe
megvételére. Szerencsétlenségére azonban súlyosan megsérül m u n k a közben, és felesége, Esme nem
t u d j a továbbvinni a farmot. A bankok könyörtelenül be akarják h a j t a n i
adósságaikat, így Esme
kénytelen a nagyvárosba
utazni, hogy rendezze a
farm sorsát. Babe és Esme
az egyetlen olyan szállodába mennek, ahol háziállatokat is befogadnak. A
környékbeli lakók azonban éppen akkor elégelik
meg az állatokat és elszállíttatják őket. Babe elmenekül és megpróbál újdonsült kis barátai kiszabadításában segíteni...

• K A P C S O L A T O K *

SZERDA, 2003. DECEMBER 24.

Csillagok csatája

Tűzijáték, pezsgődurrogtatás és locsolás éjjel a Széchenyi téren

Pick Rt. - újabb két év

MUNKATÁRSUNKTÓL

Igazi sztárparádé várja vasárnap
13.30-tól az újszegedi sportcsarnokban a szurkolókat. Az ország
legjobbjai küzdenek a Sportcsillagok csatáján, amely csak hasonlít az ilyenkor megszokott, év
végi rendezvényhez, ám attól
független és teljesen eltérő lesz.
A fiúknál két nehézatléta, Annus Adrián és Fazekas Róbert, a
nagy O-t megtestesítő teniszező,
Noszály Sándor, a profi ökölvívó,
Nagy Csonttörő lános, a ma már
marketing szakemberként tevékenykedő olimpiai bajnok tornász, Csollány Szilveszter, a vízilabdázó Székely Bulcsú, valamint a szegedi származású labdarúgó, a Stuttgart magyar válogatott támadója, Szabics Imre fogadta el a meghívást. A lányoknál Szegedre érkezik a kajakos
vb-címhalmozó Kovács Katalin,

Mozgalmasan alakult a Pick
Szeged kézilabdásainak elmúlt
négynapi programja. A sok ünneplés mellett tegnap délelőtt a
csapat jövőjét befolyásoló bejelentés hangzott el a városházán: Szeged 55 millió támogatást nyújt egy bajnoki évre, míg
a Pick Rt. újabb két évre vállalja
a névadó szponzori szerepet.
Azt a tempó, ami a Pick Szeged
kézilabdásaira a Montpellier
skalpja után várt, csak olyan
harcedzett emberek bírják, mint
amilyenek Kovács Péter edző tanítványai. A legjobb nyolc európai csapat közé kerülés kivívását
természetesen még a helyszínen
meg kellett ünnepelni. Azt már
sejtette Újhelyi István országgyűlési képviselő, a klub elnökségének a tagja, hogy a város is
készül a nagy fegyvertény elismerésére. A Postakocsi csárdától
rendőrautó állt a csapatot szállító busz elé, s villogva vezette a
kocsit a Széchenyi térre. A térre
érkezve mintegy félezren énekelték, éjjel negyed kettőkor, mint
1996-ban a bajnoki cím megszerzésekor, hogy újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Aztán
Bárok István ceremóniamester
egymás után szólította színpadra
a csapat történetének legnagyobb
nemzetközi kupasikerét elérőket. Csak a hangulatot emelte a
rögtönzött tűzijáték.
- Olyan játékért, mint amilyet
Montpellier-ben is láttunk, a világ végére is elmennék - mondta
Koska Ferenc, aki nyolc társával
együtt három nap alatt négyezer
kilométert utazott azért a csodálatos hatvan percért.
Tegnap délelőtt a városházára
hívták a média képviselőit, hogy
a klub jövőjét befolyásoló bejelentést tegyenek.

az öttusázó Vörös Zsuzsa, a Hódmezővásárhelyről elszármazott,
kétszeres
rövidpályás
Európa-bajnok úszó, Risztov Eva, a
többszörös kick-box világbajnok
Pessuth Rita, a profi öklöző Miló
Viktória, a kosárlabdázó Eördögh
Edit, valamint az egykor szintén
Hódmezővásárhelyen kézilabdázott Kirsner Erika is.
A viadal igazi szórakozást, kiváló kikapcsolódást ígér, hiszen a
nézők láthatnak focival, kosárlabdával, ökölvívással, valamint
testi erőt is igénylő feladatokkal.
A belépő egységesen 990 forint, a
12 éven aluliaknak pedig ingyenes. A jegyek elővételben kaphatók a FILA-boltokban, továbbá
már az esemény helyszínén, az
újszegedi sportcsarnokban is. A
vasárnapi rendezvényen 13.30kor a nők kezdenek, a műsorvezető Csisztu Zsuzsa és Urbányi
István lesz.

Pintér a Fradi edzője
Újhelyi István, Kovács László és Botka László együttműködése a Pick Szeged kézilabdacsapatának
stabil anyagi hátterét jelentette.

Elsőként a házigazda, Botka
László polgármester emlékeztette a jelen lévőket, hogy a város
vezetése kiemelt figyelmet fordít
a sporttámogatásra, hiszen a
költségvetési bevétel közel két
százalékát fordítja erre a területre. A sportalapba 250 millió kerül, s ebből a 2003/2004-es bajnokságban a korábbi 30 millióval
szemben 55 milliót a Pick kézilabdacsapatának szánnak.
- Az utánpótlás-nevelésre, a
diáksportra és a fogyatékosok
sportjára fordítjuk a legnagyobb
figyelmet, de nem lehet számunkra közömbös a profi sport
sem. Abban azonban következetesek vagyunk, csak azok számíthatnak kiemelt támogatásra,
akik határainkon belül és kívül is

Fotó: Karnok Csaba

jegyzett eredményekkel rendelkeznek, s akik mögött stabil
szponzori háttér van - mondta a
polgármester.
Kovács László, a Pick Rt. vezérigazgatója igazán rövidre fogta
mondanivalóját:
- A jövő év június 30-án lejáró
névadó szponzori szerződést
újabb két évre kívánjuk meghosszabbítani. Ezt nem jótékonykodásból tesszük, hanem
gazdasági alapon döntöttünk,
ugyanis a kézilabdacsapatban
marketing-lehetőséget látunk. A
Pick szalámi és a csapat Szegednek olyan értéke, amelyet külföldön is el lehet adni.
Kővári Árpád elnök megígérte,
hogy a klub vezetése mindent elkövet, hogy maradéktalanul

megfeleljen a város és a névadó
szponzor elvárásainak. Ezzel a
bejelentéssel már bátrabban tervezhetik a jövőt is, hiszen a legtöbb meghatározó játékosnak lejár a szerződése. Ugyanezt erősítette meg Mezei Richárd csapatkapitány is hozzátéve, hogy egy
játékos is szívesebben marad
olyan helyen, ahol biztosnak tűnik az anyagi háttér.
Újhelyi István kérte az újságírókat, hogy segítsék abban a
munkában, hogy a biztos alapokkal rendelkező Pick kézilabdacsapatot felajánlásokkal, hatékonyabb együttműködéssel minél
többen segítsék. Jelenleg is azon
munkálkodnak, hogy a szponzori kört szélesítsék.
SÜLI JÓZSEF

Fiatalított az FTC labdarúgócsapata. Nem a játékoskeretben
történt változás, hanem a szakmai vezetésben. A jövőben Garami József helyett a 37 éves
Pintér Attila irányítja a legnépszerűbb gárda munkáját.
BUDAPEST (MTI)

Furulyás János, a Ferencváros elnöke a klubházban tartott keddi
sajtótájékoztatón bejelentette: az
egyesület közös megegyezéssel
szerződést bontott Garami Józseffel és Pölöskei Gáborral, a labdarúgócsapat eddigi szakmai igazgatójával és pályaedzőjével, s az új
vezetőedző az ősszel még a Matáv-Sopront irányító Pintér Attila
lett.
A most kinevezett szakvezető
segítőiként Keller József és Farkas
fózsef tevékenykedik majd. Előb-

bi az NB I/B-ben szereplő Budapest Honvédban futballozott, így
ő ezzel befejezte játékos-pályafutását, míg utóbbi eddig is Pintér
segítőjeként dolgozott. Furulyás
elmondta, hogy 2007. június
30-ig szóló szerződést kötöttek a
szakmai stábbal. Hozzátette: további változást jelent a klub életében, hogy megszűnt a cégvezető vezérigazgatói poszt, amelyet
Szeder József töltött be. Helyette
Tepszics Ignác személyében új
sportigazgatót nevezett ki az FTC
Rt. igazgatósága.
A fővárosi klub elsőszámú vezetője azzal indokolta a személyi
változásokat, hogy egy fiatal, ferencvárosi kötődésű stábot akartak kialakítani, s a négy érkező
közül csupán Farkas nem szerepelt a zöld-fehéreknél.
Pintér utódja várhatóan Pajkos
lános lesz Sopronban.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PENTEK

5.40 Hajnali gondolatok 5.50-9.00
Napkelte Benne: 5.54 Híradó Benne: időjárás-jelentés 7.00 Híradó Benne: időjárás-jelentés 9.00 A girbegurba íenyőfa Kanadai rajzfilm (ism.)
9.25 Márta meséi Magyar animációs
sorozat. Macskaallergia 9.30 A karácsonyi kincs Kanadai rajzfilm (ism.)
10.30 Márta meséi Magyar animációs sorozat. Gerzson, a modell 10.45
Földön kívüli karácsony Kanadai rajzfilm (ism.| 11.10 Mosolyszünet...
Emlékezés (anikovszky Évara (ism.)
12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek.
Időjárás-jelentés 12.10 Szívünkből
muzsikálnak... Sas József nótázik
12.40 Zöldpont A túlélés évtizede. A
Raid Gauloises romantikus krónikája 13.20 Karácsonyi doboz Amenkai
tévéfilm 14.55 Adventtől karácsonyig
a városlódi németek körében 15.30
Csoda a farkasokkal Francia kalandfilm 17.25 Friderikusz - A szólás szabadsága Válogatás 2003 18.25 Szuperriporter kerestetik!
19.30 Híradó este Benne: sporthírek,
időjárás-jelentés
19.55 Sok hűhó semmiért Angolamerikai filmvígjáték
21.50 Az út közepén Portréfilm Schiff
Andrásról
22.55 Salamon Olasz-németspanyol-francia tévéfilm, 2/2.

6.00 TV 2-matiné Kis Elvis. Tökfej
tesó. Tesz-Vesz város. Lucky Luké 7.30
Fox Kids Gógyi felügyelő. Nyekk, a
macska. Kisegér a prérin. Jack, a kalóz
8.45 Robbie, a rénszarvas Angol animációs film 9.20 A Mikulás karácsonya
Amerikai rajzfilm 10.35 Mr. Beán karácsonya 11.05 Én és a gorillám Amerikai kalandfilm 12.50 Folytassa, Kolumbusz Angol vígjáték (12| 14.30 Ben
Hur Amerikai történelmi kalandfilm
[12| 16.35 Bunyó karácsonyig Olasz
vígjáték 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja (12)

19.30 Casper 2. - Szellemes kezdetek
Amerikai családi filmvígjáték.
21.15 Asterix és Obelix Francia
vígjáték
23.15 Annié Amerikai musical.
1.30 Aktív A TV 2 magazinja (ism.)
2.00 Wrs éjfél után
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6.00 Hupikék törpikék 6.25 Pokémon
7.00 Kölyökklub Rusty, akölyökrobot.
Elhagyott játékok. Hupikék törpikék.
Pokémon 8.50 látékzóna 9.00 Ali Baba kardja Amerikai kalandfilm 10.20
látékzóna 10.25 Receptklub 10.35
Reszkessetek, merénylők! Amerikai
vígjáték. Utána: Híradó - Déli kiadás
12.05 Három kicsi nindzsa Amerikai
akcióvígjáték 13.45 Tarzan és az inkák
kincse Amerikai kalandfilm [12] 15.15
Sárkányszív 2. - Egy új történet Amerikai kalandfilm 16.45 Talpig zútben 2.
Amerikai vígjáték 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati magazin
19.30 Szupermozi: Reszkessetek,
betörök! III. Amerikai vígjáték
21.20 Muszklimikulás Amerikai
akcióvígjáték
23.00 A szerelem hullámhosszán
Amerikai vígjáték

22.55 Ginger és Fred Olasz játékfilm
1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05
Híradó 1.30 Mese 1.40 Karácsonyi mise Magyar zenésfilm3.00 Szerelem első hallásra Magyar dokumentumfilm
3.55 „Segíts magadon, és az Isten is
megsegít!" Magyar dokumentumfilm
4.25 Emlékképek - Régi híradók 4.45
Vers 4.50 Pásurj Csapi karácsonya

18.55-20.00 Városi Tv Szeged műsora 20.00 Diagnózis - 100 éves a
Gyermekkórház 21.00 McKenzyeshow

(a Telin Tv csatornáján) 19.00 Szegedi Jazz Napok 2003

»m

5.40 Hajnali gondolatok 5.50-9.00
Napkelte 9.05 Mozar-est a zeneakadémián A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenye 10.45 Nekem ne 6.00 Képújság 9.00 Business-mix
lenne hazám? Szabados Tamás honis- 9.30 Wellness-tár életmódmagazin
mereti sorozata. A hallgatás kertje - 10.00 Dokumentumfilm 10.30
Majk 11.05 Ziggy ajándéka Angol rajz- Aggteleki barlangok 11.00 Forgásfilm 11.35 Assisi - restaurálómúhely pont. Vendég: Erdő Péter prímás,
Olasz dokumentumfilm 12.00 Déli esztergom-budapesti érsekbíboros
harangszó 12.01 Assisi Szent Ferenc
11.30 Vásárlási músorablak 11.45
Amerikai történelmi film 13.50 A Mikulás titkai Francia rajzfilmsorozat, 9. Kisfilmek, ajánlók 12.00 Képújság
A szerencsemedál 14.15 Trikrek Spa- 16.00 Okavango - a vadon szíve,
nyol rajzfilmsorozat. A rút kiskacsa. 10. rész 17.00 Esélyegyenlőség: taAladdin és a csodalámpa 15.10 Déli ró- vasz, nyár, ŐSZ, tél, 2. rész 17.30
zsák Látogatóban Gyurkovics Máriánál Parlamenti köszöntő - beszélgetés
16.00 Napnyugta 18.30 Szellők szár- Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnyán... Összeállítás híres operettek nökével 18.00 Vásárlási músorabfilmváltozataiból
lak 18.30 Thalassa - természet19.00 Egy csendes éj A Mormon
film-sorozat 19.00 Cubix-a javítTabernákulum Kórus
hatatlan robot 14. rész 19.30 Az
karácsonyi koncertje Walter
egri csillagok borai 20.00 Thalassa
Cronkite közreműködésével
D U N A
19.30 Esti mese Zatúr, a csodacsacsi. - természetfilm-sorozat 20.30 ViTELEVÍZIÓ
rágzó Magyarország: Bugyi 21.00
Süni és barátai. Mazsola
5.40 Eredj, Éva, a padlásra! 6.00 Szelídvízország 6.45 A törökfejes kopja 8.15 20.05 Híradó este Benne: sporthírek, Afrika koktél 23.00 Különjárat Balogh Zoltán keményzenei magaHírek 8.20 Hungarorama - Kitekintő
időjárás-jelentés
8.30 Karácsonyi mesék 8.40 Angyalhaj 20.30 Önök kérték! Kívánságműsor
zinja 23.30 Dokumentumfilm
9.00 Pettson és Findus, a rakétás macs- 21.25 Első könyvem [16]
24.00 Képújság
ka 10.10 Heidi a hegyekben Svájci já- 22.25 A szív dallamai Amerikai film
tékfilm 11.50 Hírek, időjárás 12.00 0.301. Budapesti Jazz Fesztivál A SzakDéli harangszó, műsorismertetés 12.05 csi Lakatos Trió koncertje 1.20 MegvePio atya útja 12.45 Angyal szállt el szem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat,
VÁSÁRHELYI VÁROS) TELVÍZJÓ
Brooklyn felett 14.15 Kis-Balaton 14.40 95-96. 2.05 Szerelmi történet AmeriÓz virága és a gyáva oroszlán 15.55 kai film 3.35 A Gustav Mahler Ifjúsá- 16.00 Varázsló. Magyar mesefilm
Együtt maradunk Német tévéfilm gi Zenekar hangversenye 4.85 Jelkép17.30 Csontváry. Magyar film
17.30 „Segíts magadon, és az Isten is tár A karácsonyfa 4.40-5.30 Karácso19.30 A Liszt Ferenc Ének-zenei
megsegít!" Magyar dokumentumfilm nyi Családi kör Karácsonyi boldogság
Altalános
Iskola karácsonyi műso18.00 Híradó, időjárás 18.30 Mese
ra 20.05 Eifert János kiállítása 20.20
19.00 A riói kaland Francia-olasz
Csárdáskirálynő 23.00 Rákász Gerjátékfilm
gely orgonakoncertje, 2. rész 0.00
21.00 Édesek és mostohák Angol
tévéfilmsorozat
22.30-18.55 Hangos képújság Képújság

•TV

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz. Szerkesztő: Zanati
Zsófia. Téma: 8.00-9.00
Szelídvízország 8 - Archív beszélgetés dr. Csizmazia Györgygyei 15.00-18.00-ig Délutáni
magazin 18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok

FM95.4 ÁARádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza] 10.00 Juice Száraz Ferenc 14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor
19.00 Szonda (Patkós Attila)
20.00 Fresh Jam (Molnár Balázs és Joer) 0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MariantvGenscher 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter - telefon: 06-30
30 30-244 és 44-22-44 20.00
20.00 Házibuli Kovács Lászlóval

Rádii7„97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma:
operettdélelőtt a Rádió 7-ben
15.00 Karácsonyi úzenőmúsor
19.00 Sportösszefoglaló 20.15
Kaleidoszkóp, reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
TV 2
23.15 Annié
Amerikai musical
A l i éves Annié árvaházban
nőtt fel a kegyetlen Miss
Hannigan kezei alatt. Egy
sikertelen szökési kísérlet után
Grace Farrell elviszi a kislányt
egy hétre a milliárdos Olivér
Warbuckshoz a karácsonyi ünnepekre. Az ünnepek alatt a kislány belopja magát a személyzet, Mr. Warbucks, sőt még az
Egyesült Államok elnökének a
szívébe is. Bár a milliárdos szeretné örökbe fogadni, Annié egyre csak az igazi szüleit keresi, így
Mr. Warbucks díjat ajánl, ha jelentkeznek a vér szerinti szülők.
Hannigan bátyja és annak barátnője jelentkeznek Annie-ért,
hogy megszerezzék a pénzt.

Fsz.: Alicia M o r t o n , Kathy
Bates, Alan Cumming

14

"MOZAIK"

Janics Natasa
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Nem zsákbamacskát vásároltak a
Démász-Szegedi VE vezetői, amikor Janics Natasát a klubhoz csábították. A kiváló női kajakos
előbb ifjúsági Európa- és világbajnoki címet szerzett, majd jött az
első nagy durranás: 2000-ben
Sydneyben az ötszáz méteres
egyesben az olimpiai negyedik helyen végzett. A Tisza-parti városba rendszeresen jártak az édesapjával, valamint a testvéreivel
edzőtáborozni, és 2001 januárjától már az egyesület igazolt versenyzőjének vallhatta magát. A
magyar válogatottban a bemutatkozás azért váratott magára mégis
újabb egy évet, mert 2001-ben a
szegedi Mol Világkupa nemzetközi viadalon még szerb nemzeti

csapatban indult. Aztán azonban
jött 2002, és először a szegedi Európa-bajnokság. Ezen „csak" második lett, ám a következő viadalon, a vb-n már elmondhatta magáról, hogy világelső. Kétszáz méter négyesben ugyanis nem talált
a társaival legyőzőre.
Az idei év a szokásos készülődést hozta, hiszen szinte az egész
esztendőben a kétszázas vb-szereplésre koncentrált Janics. Aztán végül más számban indult,
ám az ezer négyesben is teljes sikerrel. A magyar nők verhetetlenek voltak idén, így Natasával a
soraiban a leghosszabb távon
startoló egység is első lett. Az év
slusszpoénja: decemberben a
szegcdi városházán állampolgári
vizsgát tett, az eskü pedig talán
még ebben az évben meglesz.
Hogy ez miért fontos? Mert az állampolgárság
elengedhetetlen
ahhoz, hogy az athéni olimpia
részvevője legyen.
A sikerek mellett nem kerülte
el a tragédia a lanics családot.
Még januárban elhunyt az édesapa, Janics Milán. Natasa a két
fiútestvérrel együtt gyászolta a
kiváló szakembert. Ám, ha lehet
ilyet mondani, akkor segíthetett
a gyászban, hogy .a Démász a
nyáron leigazolta az egyik testvért, Sztyepant, aki így közelebb
került Natasához. így már együtt
készülhetnek a jövő évi feladatokra, például az olimpiára.

Kanyó Dénes

Kanyó Dénes. Sokan leírták. Leírták, mert nem sikerült tül jól
számára 2002. A világbajnokságon csak egy bronzérmet szerzett, egyéniben pedig, mivel berozsdásodott a palackja: feladta a
versenyt.
És jött 2003. Élete legnagyobb
produkciójával
rukkolt
elő.
Előbb az országos bajnokságon
tarolt, amelyik számban rajthoz
állt, abban nyert. Már ekkor
bombaformában volt. A nyári
felkészülése is remekül sikerült,

mesterével, Gyémánt
Imrével
kőkeményen készült a csehországi Európa-bajnokságra. Ennek meg lett az eredménye. A
Duna-Tisza Muréna Búvárklub
sportolója három aranyérmet
nyert. Előbb 800 méter búváron
fantasztikus világcsúccsal diadalmaskodott, majd a magyar
válogatott tagjaként is a dobogó
legfelső fokára állhatott fel. Zárásként 400 búváron is mindenkit maga mögé utasított, a harmadik aranyérmet akaszthatták
a nyakába.
Több mint álom volt az Eb Kanyó számára. Pedig, az elutazás
előtt azon gondolkodott, hogy
befejezi a versenyzést. A sikerek
azonban arra ösztönözték, hogy
folytassa. lövőre Kínában lesz a
világbajnokság, addig mindenképpen versenyezni szeretne, hiszen a Távol-keleti országban is
szeretne maradandót alkotni. Érmei közül a legkedvesebbet, a
800 méteren szerzett aranyat
nagyapja sírjához vitte ki, hiszen
megígérte neki, hogy egyszer
nagy eredményt ér el. Ez idén sikerült, így nem volt kétséges,
hogy ki volt a legjobb férfi sportoló 2003-ban: Kanyó Dénes.

Különdíjasaink
Lapunk egyik különdíjasa a német Stuttgart focicsapatának támadója, Szabicg Imre. Igazi sikeréve volt: a válogatottban és a
klubcsapatában is - legyen szó a
bajnokságról, a német kupáról
vagy a Bajnokok Ligájáról - meghatározóvá vált a fiatal szegedi
utazó nagykövet.

A Délmagyarország olvasói közül a legtöbben Lékó Péterre voksoltak, amikor a közönségdíjast
kellett kiválasztani. Bár a szegedi
születésű nemzetközi sakknagymesternek
idei esztendő nem
úgy sikerült, ahogy tervezte, ennek ellenére népszerűsége töretlen.

SZERDA, 2003. DECEMBER 24.

Ezüstös bajnokság és kupa

A Pick kézilabdásai nem csupán
Szegeden, hanem teljesítményeikkel az egész országban elismerést váltottak ki. Erről tanúskodott például a közelmúltban a BL
csoportmérkőzésről
visszatérő
csapat barcsi megszállása, ahol
majdnem megtöltötték a helyi
sportcsarnokot az érdeklődők
Mezeiék edzésén. De bárhova
mennek is az országban, vagy a
határon túl, a sportágban ismert a
Tisza-parti klub. A csapat Montpellier-ben játszotta kilencvenharmadik nemezetközi kupamér-

kőzését. Ebből félszáz győzelemmel végződött, mindössze háromszor vonultak le a pályáról
döntetlen eredménnyel, s 41 vereséget könyvelhetnek el. A gólkülönbségük 2474-2254. Az elmúlt bajnokságban megismételték az előző évi eredményüket,
pedig az utolsó fordulóig versenyben voltak a Fotexel az első helyért. Ugyancsak a nagy riválissal
harcoltak a Magyar Kupa döntőjében, amelyben szintén az ezüstérem jutott. Jelenleg a bajnoki
pontvadászatban a Veszprém mö-

gött a második helyet foglalják el,
azonban az örök ellenfélnek
mindössze két pont az előnye, s a
következő összecsapás helyszíne
az újszegedi sportcsarnok lesz. A
Pick Szeged szenzációsan szerepel
a Bajnokok Ligájában, hiszen
nagy bravúrral kiverte a címvédő
francia Montpellier gárdáját, s
55-49-es gólkülönbséggel jutott a
legjobb nyolc európai csapat közé.
Erre már nagyon sokan felkapták
a fejüket, hogy vajon mit csinál az
újdonsült edző, a volt világválogatott, Kovács Péter.

LEKO PETER

A Z Ö S S Z E Á L L Í T Á S T ÍRTA: I M R E P E T E R , M A D I JÓZSEF, S U L I
IÓZSEF, SÜLI RÓBERT, S Z É L P Á L LÁSZLÓ. FOTÓZTA: G Y E N E S
KÁLMÁN, K A R N O K CSABA ÉS TÉSIK ATTILA

Az SZVSE tájékokozódási futó
szakosztálya hazánk meghatározó egyesülete. Sikert sikerre halmoz a klub. Idén is így volt. A Tisza-parti versenyzők igazán kitettek magukért. Nem volt olyan
országos esemény, amelyről ne
tértek volna haza egy zsák éremmel. A csúcsot azonban egy ifjú
tehetség jelentette.
A szlovákiai utánpótlás Európa-bajnokságon Szerencsi Ildikó
ezüstérmet szerzett. Hatalmas
bravúrt hajtott végre, a nemzetközi mezőnyben is letette névjegyét. Ildikó szerencsés helyzetben van, hiszen sportos családban nőtt fel. Édesanyja és édesapja ís imádja a mozgást, sokszor
közösen sportolnak együtt. A tanulás mellett szabadidejében
kedvenc sportágának, a tájékozódási futásnak hódol. Gera Tibor
vezetőedző bízik abban, hogy ez
a siker a többiek számára is még
nagyobb lendületet ad a további
munkához, míg Ildikót a még
jobb eredmények elérésére sarkalja. Az SZVSE is a csúcsra ért
2003-ban, hiszen magasan megnyerte az egyesületi pontversenyt.

Életműdíjas: Vass György
Komoly problémákkal küzdött
még az előző évtized végén a szegedi kajak-kenu egyesület. Az
1998 januárjában tartott közgyűlésen Vass Györgyöt választották meg az új elnöknek, s az
elmúlt hat év bebizonyította,
hogy ez bizony jó döntés volt. A
klub anyagi helyzete stabilizálódott, különösen akkor, amikor
belépett a jelenleg is névadó támogató, a Démász Rt. A klub
egyre markánsabb lett, egyre komolyabb terveket szövögethetett. 2001-ben öt, nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi vizeken is elismert sportoló igazolt a
Tisza partjára Haller Ákos, Fehérvári Vince, Hegedűs Róbert
Storcz Botond és Hüttner Csaba

személyében. Nem csoda hát, ha
a klubról úgy beszéltek, mint a
vízi sportok egyik hazai fellegvára. Stabil háttér, nyugodt, biztos

körülmények - kell ennél több
egy élversenyzőnek? A válasz mi
más, mint a nem. Az idén Joób
Márton, Janics Natasa és Hüttner arany-, Fürdők Gábor és
Hüttner bronzérmet szerzett az
USA-beli Gainesville-ben, a vbn, ezzel is öregbítve a Vass vezette egyesület hírnevét.
A hatéves elnökségi periódusra
jutott két hatalma szakmai és
közönségsikert hozó, szegedi
rendezésű esemény: 19978-ban
a világ-, 2002-ben pedig az Európa-bajnokság.
A kihívások továbbra is sorjáznak: 2004-ben Athénban következnek az ötkarikás játékok, remélhetőleg minél több demászos
sportolóval.

Az év edzője: Gyémánt Imre
Kis klub, nagy sikerek. Ez a Duna-Tisza Muréna Búvárklub. A
szegedi egyesület évtizedek óta
szállítja a jobbnál jobb eredményeket a hazai- és nemzetközi
versenyeken. Bozsó Bea és Savanya Norbert rengeteg sikert
könyvelhetett el, világ-, Európa-bajnoki elsőségek és számtalan országos bajnoki cím. Ezután egy csendesebb időszak következett a klub életében.
2003-ig. Idén öt elsőséget szereztek a Tisza-parti sportolók a
csehországi
Európa-bajnokságon.
Az Év sportolójának választott Kanyó Dénes három aranyérmet szerzett, míg Székely

Andrea kétszer állhatott a dobogó legfelső fokára a magyar válogatott tagjaként.
Gyémánt

Imre mesteredző újabb sikereket könyvelhetett el tanítván>V
ival. Imre bácsi fáradhatatlan,
pedig nincs könnyű helyzetben.
Ideális körülmények között
gyakorolhatnak,
azonban
a
klub rendkívül nehéz anyagi
helyzetben van. Az edzősködés
mellett még az anyagiak előteremtése is nagy energiát igényel.
Arra azonban ő sem számított, hogy a magyar válogatott
tizenegy aranyérméből ötöt a
tanítványai
szerezzenek
az
Eb-n. Számára ez az öt siker
volt a legnagyobb karácsonyi
ajándék, erőt ad a további munkához.

Mozgássérült sportoló: Béres Dezső

SZAR1CS IMRE

Szerencsi
Ildikó

Az idén először adtunk „Év sportolója" díjat mozgássérült sportolónak. Az elismerést a Sarkadról Szegedre költözött 26 éves
fiatalember. Béres Dezső érdemelte ki.
Nyolc esztendeje kezdett el
foglalkozni a boccia nevű sportággal és az évek során világszínvonalúra fejlesztette tudását. Eddig már öt országos bajnoki címet szerzett - az utolsót éppen
2003-ban -, tavaly a 12. helyen
végzett a portugáliai világbajnokságon. Az idén nyolc helyet lépett előre, az új-zélandi Világkupán párosban (a miskolci Gyurkota Józseffel az oldalán) és egyé-

niben is a 4. helyen zárta a viadalt. Ez pedig azt jelentette, hogy
a világranglista besorolás alapján

- ott is a 4. helyen tartózkodik részt vehet a 2004-es athéni paralimpiai játékokon. Nagy álma
vált ezzel valóra! És az sem titok,
hogy egykori sporttársaiért, barátaiért - akik sajnos, már nincsenek köztünk - is küzd, hajt majd
a görög fővárosban. Egyiküknek
megígérte: paralimpiai bajnoki
címet nyer. Eltökéltségét, fanatizmusát és szorgalmát ismerve,
ezt a célt is megvalósítja. Lehet,
hogy már most Athénban, de valószínűleg akkor sem lesz elkeseredve, ha négy, vagy esetleg nyolc
esztendővel később sikerül. Szegeden Rétfalvi Róbert edzővel
dolgozik együtt.

Vadkerti
Attila
A mindössze 21 éves balszélsőt a
Pick Szeged kézilabdacsapatának
egyik tehetségeként tartják számon a szakemberek. Különös képességét ehhez a játékhoz már
korán felfedezték, hiszen tagja
volt a korosztályos magyar válogatottaknak.
- Az emlék az csodálatos volt,
de az eredménnyel nem lehetünk elégedettek, hiszen csak a
12. helyen végeztünk. Remélem,
majd idővel a felnőtt válogatottal
jobb helyet szerzek... - mondta
nevetve a tanárképző főiskola
negyedéves pedagógia szakos
hallgatója.
A beszélgetés közben kiderült,
hogy Attila 14 éves korában került vissza Szlovákiából Magyarországra. így az itteni nevelőedzőjének Gera Norbertet tekinti. Az azonban már közismert,
hogy az első pillanattól kezdve, a
csapat legeredményesebb - olimpiai, vb és Eb dobogós hely - játékosával, Vladan Maticcsal nagyon jó a kapcsolata.
A Tisza Volán SC ifivel háromszor nyert bajnoki címet. De már
évek óta tagja volt a sorozatban
bronzérmet nyert felnőtt csapatnak is. Elárulta, úgy érzi, van
még bőven tanulni valója, de
csakis rajta múlik, hogy ez
mennyi időt vesz igénybe.
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Szremkó Krisztina

A Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapatának kapitánya némi
túlzással gyakorlatilag akkor
nyer a szavazásunkon, amikor
csak akar. Akárcsak ebben az
esztendőben, 2001 -ben is már rá
esett a választásunk.
Oldalakon át lehetne sorolni a
világklasszis center eredményeit,
ebből csak néhányat ragadunk ki.
Kilenc évvel ezelőtt, 1994-ben világbajnoki aranyérmet szerzett a
válogatottal, egy év múlva Európa-bajnokságon lett a csapattal
ezüstérmes. Még ugyanebben az
évből egy Világkupa-bronzot is
őriz a vitrinében. A következő
nagy sikerre 2001-ig kellett várni, amikor is a budapesti Eb-n újból aranyérmet akasztottak a
nyakába, a fukuokai világbajnokságon pedig ezüstöt.

Az idei szlovéniai Európa-bajnokságra tehát címvédőként érkezett a magyar női vízilabda-válogatott. Természetesen a kihagyhatatlan Szremkó Krisztinával a soraiban. „Szuszi" újra csak
meghálálta a bizalmat, a mieink
egyik legjobbjának bizonyult a
ljubljanai kontinensviadalon. Ez
különösen azért dicséretes, mert
Faragó Tamás szövetségi kapitány elsősorban nem centerként,
hanem bekként vette számításba. Azt a feladatot is magas színvonalon oldotta meg.
A barcelonai világbajnokság
már nem sikerült ennyire jól a
válogatottnak. Nem jutottak a
lányok a négy közé, a hollandok legyőzésével csak az ötödik
helyet szerezték meg. Ez pedig
azt jelentette, hogy az athéni
olimpián való indulásért februárban kvalifikációs tornán kell
részt venni. Három évvel ezelőtt nem sikerült a kijutás
Sydney-be, a kudarc nagyon
megviselte Krisztinát, abba
akarta hagyni a pólót. Szerencsére később jobb belátásra
tért, s hogy milyen jól tette, azt
az azóta elért eredményei fényesen igazolják. Az éremkollekcióból az olimpiai medál
még hiányzik. A vitrinben már
most megvan a helye...

Berki András

A Kontavill-Szentesi VK férfi vízilabdacsapat kapitányának pályafutása egyáltalán nem úgy indult, hogy egyszer majd a vízben
kell elszenvednie az ellenfelek
védőinek mázsás pofonjait. Makói születésűként a kézilabda világa vonzotta leginkább, azt tervezte, egyszer majd ő lép az olimpiai 4. helyezett, világbajnoki
ezüstérmes Szabó László örökébe. Nagy darab, erős gyerek lévén, „Sonkához" hasonlóan, ő is
a beálló poszton kamatoztatta
kivételes fizikai erejét.
Csakhogy az élet, pontosabban
egy térdsérülés közbe szólt, s
máris mehetett a vízbe. Eleinte
úszóként tempózgatott, mígnem
az általános iskola elvégzését követően átment Szentesre pólózni. Kádár Józsefnél jelentkezett,

és a kiváló szakember rögtön látta, ez a jól megtermett, erős srác
centerként még sokra viheti.
Nem tévedett a tréner, Berki immár kisebb megszakításokkal 20
éve tagja a Szentesnek. A szünetek azt jelentik, hogy András hébe-hóba belekóstolt a profik életébe is. Játszott az olasz Ancióban, a szlovák Slovan Bratislavában, de megfordult a svájci első
osztályban is. De ezek csak amolyan kirándulás félének számítottak, hiszen mindig visszatért
szeretett anyaegyesületébe. Természetesen a sikerek sem kerülték el. Tizennégy évvel ezelőtt
nyert Komjádi-kupát, az utánpótlás-válogatottal részt vett az
Észak-Koreában rendezett Ifjúsági Barátság Versenyen. A Szentes
felnőttel a '90/9l-es OB I-ben a
második helyen végzett, a
'94/95-ös évadból pedig őriz egy
Magyar Kupa bronzérmet.
Mostanában nem megy ilyen
jól a Kurca-parti alakulatnak, de
erről legkevésbé Berki András tehet. Az elnyűhetetlen, lassan 35
éves center akárcsak fiatalabb
korában, még manapság is tarthatatlan, a gólok mellett kiállítások kiharcolásával segíti csapatát. A Kontavill fiataljai minden
esetben számíthatnak rá, tudják,
az öreg nem hagyja cserben őket.

Albert Tibor

Minden idők egyik legnépesebb
kick-box világbajnokságát rendezték a franciaországi Párizsban. Egy kis klub nagy sikerének
számít, hogy a hódmezővásárhelyi Dragon SE sportolója, Körösi
Andrea semi-contactban a +70
kg-os súlycsoportban a harmadik helyen végzett.
A versenyző edzője, Albert Tibor
1986 óta foglalkozik a harcművészetekkel, 1988-tól pedig a
kick-box-szal. Abban, hogy Vásárhelyen meghonosodott a sportág,
nagy szerepe volt neki, valamint
eszmei és gyakorlati támogatójának, az elhunyt szegedi kiválóságnak, Fekete Péternek. Albert aktív

versenyzőként a magyar bajnokságokon full- és light-contact szabályrendszerben több ezüstérmet
szerzett, emellett pedig az osztrák
nyílt bajnokságon is volt első.
A Dragon SE 1995-ben alakult,
amelynek Albert az egyesületi elnöke és vezetőedzője. Húsz fővel
indultak, majd akadt olyan esztendő, amikor kétszáz fölött volt
a taglétszám. Ez most visszaesett
közel hatvanra, a tréner szerint a
Dragon SE-re így illik a kis klub
elnevezés. Ennek szellemében a
sportolók egy bő baráti társaságot, Albert és tanítványa, Körösi
pedig a magánéletben egy családot alkotnak.
Körösi a vb-bronzéremmel az
egyesület történetében a legnagyobb és legmagasabb szintű sikerét érte el Párizsban. Ráadásul bár már számos nemzetközi eseményen részt vett, ez a legfontosabb, egyben legjelentősebb egyéni eredménye is. Hódmezővásárhelyen tehát a tékvandó után a
Dragon SE, ez az apró klub, valamint Albert Tibor és stábja bebizonyította, hogy lelkesedéssel,
sok munkával igenis lehet nagyszerű eredményeket elérni.
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A jók között a legjobbak
- 2003 büszkeségei
A Délniagyarország és a Délvilág sportrovatának a munkatársai - akárcsak minden esztendőben - ismét összedugták a fejüket, tanakodtak, vitatkoztak, voksoltak és megválasztották 2003 legjeit, s döntésük alapján az alábbiak találtattak - teljesítményük, kiemelkedő produkciójuk alapján - az év legjobb szegedi és Csongrád megyei sportolóinak. A végeredményről a díjkiosztó ünnepség apropóján
már értesülhettek olvasóink, s a beszámolóban a győztesek villámnyilatkozatait is böngészhették,
melyekben már a 2004-es esztendőre is előretekintettek. Most azonban - hagyományainkhoz hűen ismerkedjünk meg a legjobbakkal részletesebben, elevenítsük fel miért, milyen produkcióval érdemelték ki az elsőséget és az azért járó díszes serleget. Mielőtt belemerülnénk, a szurkolók és az olvasók jókívánságait tolmácsolva mondjuk: tiszta szívből köszönjük az idei felejthetetlen pillanatokat, a világraszóló eredményeket, s jövőre - ne feledjük, olimpia lesz Athénban, várhatóan szegedi, Csongrád
megyei (fő)szereplőkkel - is hasonló sikereket kívánunk mindannyiuknak! Vagyis: legyen 2004 is a
szegedi és a Csongrád megyei sport, a sportolók nagy ünnepe.

Az „Év sportolói" a Délmagyarországnál:
Az esztendő legjobb csapata: Pick Szeged (férfi kézilabda), legjobb férfi sportolója: Kanyó Dénes (Duna-Tisza Muréna Búvárklub, uszonyos és búvárúszás), női sportolója: Janics Natasa (Démász-Szegedi
VE, kajak), edzője: Gyémánt Imre (Duna-Tisza Muréna Búvárklub, uszonyos és búvárúszás), utánpótlás férfi sportolója: Vadkerti Attila (Pick Szeged, kézilabda), utánpótlás női sportolója: Szerencsi Ildikó (Szegedi VSE, tájékozódási futás), mozgássérült sportolója: Béres Dezső (Napfény SE, boccia)
életműdíjasa: Vass György (Démász-Szegedi VE).

Az „Év sportolói" a Délvilágnál:
Az esztendő legjobb csapata: Hungerit-Szentesi VK (női vízilabda), férfi sportolója: Berki András
(Legrand-Szentesi VK, vízilabda), női sportolója: Szremkó Krisztina (Hungerit-Szentesi VK, vízilabda), edzője: Albert Tibor (Dragon SE, kick-box), utánpótlás férfi sportolója: Erdős Viktor (Makói SVSE,
sakk), utánpótlás női sportolója: Szabó Valéria (Liss-HNKC, kézilabda), életműdíjasa: Nagy György
Sándor (Makó KC, férfi kézilabda).

A Délmagyarország és a Délvilág különdíjasai:
Sportnagykövet: Szabics Imre (VfB Stuttgart, labdarúgás), közönségdíjas: Lékó Péter (Lékó Sportegyesület, sakk).

Hungerit-Szentesi VK

Szabó
Valéria

Szabó Valéria másfél évvel ezelőtt került Hódmezővásárhelyre, a Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapatához. A közönség
hamar a szívébe zárta a lelkes,
sokoldalú, képzett fiatal tehetséget, akire edzői mindig is mint
„Jolly Jokerre" tekintettek, számítottak - szélső létére más
posztokon is bevethető és azokon is jó teljesítményre képes.
Tehetségére hamar felfigyeltek
a szakemberek, volt serdülő, ifjúsági - és Macedónia után már ezt
is múlt időben írhatjuk - junior
válogatott. Remélhetőleg magára
öltheti a felnőtt címeres mezt is.
Apropó, válogatott! Tavaly Helsinkiben korosztálya Európa-bajnokságán, idén pedig Macedóniában a világbajnokságon szerzett
ezüstérmet. Az előbbi eseményen
Kocsis Ágnes, az utóbbin Jenőfi
Katalin volt a másik vásárhelyi,
viszont Szabó Vali mindkét gárdának meghatározó embere volt.
Kovács László szövetségi edző a
macedóniai teljesítmények alapján a válogatott legjobb három játékosa (Bulath Anita és Herr Orsolya mellett) közé sorolta.
Ezzel el is érkeztünk a jelenhez.
Ősszel a Liss-HNKC-nek is az
egyik erőssége volt, a szezon első
felében elért sikerekből alaposan
kivette a részét. Csongrád megye
idei utánpótlás női sportolójának
nem kívánhatunk mást, minthogy váljon valóra minden terve,
álma, vagyis: nemzetközi szereplés, eredményes játék és a főiskola sikeres elvégzése.

Erdős
Viktor
Már hagyomány, hogy így, évvége
felé, amikor szavazunk az esztendő legjobbjairól, a szentesi női pólócsapat mindig eséllyel pályázik.
Akárcsak a múltban már annyiszor, ebben az esztendőben sem
volt ez másként. Túlságosan sokat nem kellett törnünk a fejünket, hogy melyik gárdára voksoljunk. A Hungerit-Szentesi VK kiemelkedett a vetélytársai közül.
A Kurca-parti hölgykoszorú a
2002/2003-as pontvadászatot a
gyakorlatilag verhetetlen Dunaújvárosi Főiskola és a BVSG mögött a harmadik helyen zárta. A
sorrend a Magyar Kupában is hasonlóan alakult. A szentesiek a

nemzetközi porondon is letették
a névjegyüket, az első alkalommal kiírt LEN-kupában az előkelő negyedik helyen végeztek.
A középszakaszban tartó mostani bajnokságban mindenképpen
előre lépést vár a csapattól a tulajdonos. Ezt maximálisan figyelembe véve, a Pengő László vezetőedző
által irányított együttes az évad
végén szeretne a dobogó második
fokára felkapaszkodni. Bő fél évvel
ezelőtt a BVSC volt a nagy vetélytárs, most viszont már a jelentősen megerősödött Vasas. Ami azt
illeti, a Hungerit sem gyengült, a
meglévő értékek mellé Tóth Andrea, HőnigÁgnes, Ádám Zsuzsa és

Kovács Georgina leigazolása is jó
húzásnak bizonyult. Az alapszakaszban két vetélytárson, a Dunaújvárosi Főiskolán és a Vasason kívül, minden ellenfelet magabiztosan győztek le Szremkó Krisztinaék. Az együttesért szorítók méltán
reménykedhetnek a gárda további
fejlődésében, javulásában, .erre
ugyanis garancia a saját nevelésű
fiatalok egyre acélosabb teljesítménye. A nyári, Hollandiában
rendezett ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett magyar
válogatottban ugyanis Szabó Xénia, Döme Nóra és Huszka Zsuzsa is a Hungerit-Szentesi VK-t
képviselte.

Életműdíjas: Nagy György Sándor
A Délvilág idei életműdíjasa,
Nagy György Sándor ezer szállal
kötődik a kézilabdához. A makói
sportvezető középiskolás tanulmányai során ismerkedett meg a
játék alapjaival, a tanintézmény
válogatottjában mindig szerepelt. A kézilabdától sohasem
szakadt el, de igazán szorosan
mintegy tíz esztendeje „láncolódott" hozzá. 1992-ben Paku
László, Szabó „Sonka" László az NB I/B-s gárda jelenlegi edzője, egykori válogatott beállós - és
Puskás János életre keltették a
tetszhalott állapotban lévő kézilabdát Makón. Az első klubelnök
Varga Sándor lett, aki kisvártatva
lemondott,
s
őt
követte
1993-ban Nagy György Sándor.

¡¡Ilii

Sok emlékezetes meccset, nagy
csatát vívott Makó KC, amely felkerült az NB I/B-be, majd visszacsúszott az NB II-be, de rövidesen ismét feltűnt a második vonalban, ahol most már harmadik
éve szerepel megszakítás nélkül.

Szó volt már a nagy csatákról:
a legemlékezetesebb minden bizonnyal a Fotex ellen vívott Magyar Kupa-nyolcaddöntő, az újszegedi sportcsarnokban telt
ház előtt vívott fantasztikus
hangulatú derbi. Az elnök nemcsak ezen a meccsen, de klubja
szinte valamennyi találkozóján
jelen volt és igyekezett megteremteni, szélesíteni a sportág
anyagi alapjait. Az utánpótlásra
is egyre nagyobb gondot fordítanak és nagyszerű a kapcsolatuk
a Pick Szeged (kölcsönbe és véglegesen is kaptak játékosokat a
Tisza-parti klubtól) együttesével. Ezt a munkát végzi tíz éve és valószínűleg még sokáig Nagy György Sándor.

A makói sakkzseni. Erdős Viktor,
a Makói SVSE OB l-es sakkcsapatának első számú játékosa. A fiatal, még mindig csak 16 éves versenyző évek óta remek sikereket
ér el. Idén is hasonló produkcióval rukkolt elő. A magyar ifjúsági
válogatottal aranyérmet szerzett
az Európa-bajnokságon, míg a
MSVSE-vel kiharcolta a feljutást,
a legmagasabb osztályba kerülést.
A fiatal sakkozó döntő érdemeket
szerzett a sikerből, hiszen a felnőttek ellen is több döntő fontosságú mérkőzést megnyert.
A Maros-parti alakulat eddig
várakozáson felül szerepel a legjobbak között, jelenleg a középmezőnyben foglal helyet. Erdős
Viktor szorgalmával, és hatalmas kitartásával folyamatosan
fejlődik. Nem is lehet más a példaképe, mint a szegedi sakkfenomén, Lékó Péter. Egyszer ő is szeretne olyan sikereket elérni,
mint a Tisza-parti versenyző.
Idén nem is kellett sokáig azon
töprengeni ki, hogy ki kapja meg
a Délvilág legjobb férfi ifjúsági
sportolójának a díját. Egyöntetű
volt a szavazás. Erdős Viktor duplázott, 2001-ben már egyszer elhódította a díszes serleget, most
2003-ban is ő lett a győztes.
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" M O Z A I K "

Osztálytanulói dicséret
szív e r n ó
Amikor beléptem a gyerekszagú öltözőbe, éppen
egy anyuka részesítette komoly és elfogult fenyítésben, lévén az anyukáknál elfogultabb szerkezeti konstrukció nincsen, és ez nyilván így van
¡ól. Provokáció, mondta az anyuka felemelt ujjal,
és elviharzott. Ő például nem fél. Már úgy értem,
az enyém, az én kilencévesem. Visszadumál, aztán meg persze szipog. De azért mondja, visszafúj. visszamorog. Meg nekimegy a nagyobbnak is,
fej le, kisbirka, hajrá, előre. Ó, és nem lent kezdi a
disputát, hanem nyomban az érzelmi negyedik
emeleten, te meg próbálj higgadt maradni. Az
mindig roppant mód meglep, ha elsőre végrehajtja. vedd le, cseréld ki, hozd ide, <5 meg feláll, és váratlanul megcsinálja. Mert az első szó szinte mindig: nem. Vagy hogy miért, minek, felesleges, dafke. A múltkor két beírást kapott egyetlen szürke
délelőttön, két beírás már szép teljesítmény, gondoltam, előbb-utóbb alkotmánybíróság lesz a dolog vége. S egyszer csak azt mondja, képzeld el,
apa, láttam Ót! Kicsodát, kisfiam ? Hát a Jézuskát!
Hoppá, gondolom, már Ő is beírt volna ?! „Tisztelt
Szülők! Ha Önök, az iskola egész megbecsült tanári kara a portás bácsival egyetemben, illetve a
társadalom, nem kevésbé az egész emberiség
nem bír a gyermekükkel, akkor miként gondolják. hogy majd én bírni fogok vele ?! Hm ? Egyébiránt áldás, békesség." Az úgy volt, apa, meséli,
hogy jöttem haza, beléptem a kisszobába, és akkor láttam, hogy elsuhant előttem. Mi suhant el,
kisfiam ? A Jézuska arca! Hosszú, vörös haja volt,
és nagyon fájt neki. Mi fájt neki? A szenvedés,
meg hogy rosszak az emberek, apa. Az a sok rossz

ember fájt neki, magyarázza. Igen, kisfiam, talán
Istennek, meg a Iézuskának fáj az ember. Fáj nekik. hogy az ember nem olyan, amilyen lehetne.
Fáj nekik, hogy az ember ellenszegül, hogy dacos
és visszadumál, hogy konok és pimasz, és akkor,
kisfiam, a főbűnöket messze nem érintettük
még. Plusz a parancsolatok. Viszont, kisfiam, fordítva is igaz talán. Nekem például fáj az Isten. Itt
van belül egy seb, egy törés, szakadás, hiány, nem
tudom, hogyan nevezzem, valami komoly helytelenség van bennem, és csak azt tudom, hogy ő
okozta. Miért nem gyógyítja be, apa ? Kérd meg rá!
Valószínűleg ó sem tudja begyógyítani, nincs rá
orvossága, vagy nálam nem hat a szer, fogalmam
sincsen. Néha azt gondolom, hogy ez a folyamatos, hol fellobbanó, hol csak duruzsoló fájdalom
éppenséggel pontosan Ő. Ilyen, ennyit tud, fájni
csak fájni, hanem ezt nagyon tudja. Legyintek,
mintha pocsék segédszínész lennék egy jeruzsálemi vérkabaréban. Sok ez még neki, a kilencévesnek, nem egészen érti. No, jól van, mondom,
akkor most arról van szó, hogy karácsony tündököl fent az égben és lent a földön, de még egy kicsit a Pokolban is, és te, kisfiam, beírhatsz a Jézuskának. Képzeljük el az ellenőrzőjét, hogy van
neki, kicsit ecetszagú, a fedélen feketéll néhány
szörnyű vércsepp, és van rajta tizenkét tüskeütötte lyuk, és te, mint most már a közeH ismerőse
beírsz neki. Ezt már érti. Nem is sokat teketóriázik, fogja a rágottvégú tollát, s egyetlen lendülettel megteszi. „Drága Jézuskám, sok-sok boldogságot, szeretetet, jóságot, egészséget kívánok.
Oszálytanulói dicséret. Szív Lacika."

SZERDA, 2003. DECEMBER 24.

Olvasóink
figyelmébe!

Hideg, szeles idő
Készteti«

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk legközelebb
szombaton, december 27-én, a
Hétvége melléklettel a szokott
időben jelenik meg.

M a estig többnyire erősen felhős les/ az ég, és hószállingózásra. havazásra is szá-

MEGLOPTAK A PIACON

mítani lehet. Erős, sokfelé viharos marad az északi, északkeleti szél

Vásárlás közben az egyik szegedi
piacon dzsekije zsebéből kiemelték a pénztárcáját egy helyi nőnek. Az asszony kára több mint
50 ezer forint.
KÖRÖZTÉK A SZERBET

A tiszaszigeti határátkelőhelyen
egy szerb-montenegrói állampolgárt fogott el az útlevélkezelő. A
férfit ugyanis a Bács-Kiskun Megyei Adó és Pénzügyi Ellenőrző
Hatóság csődbűntett miatt körözte.
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Kecskemét

A rendőr lekből akar halászni.
Neki is kezd a csákánnyal. Onnan föntről megszólal egy hang:
- Nincs a jég alatt hal!
A rendőr csak csákányoz tovább, majd a harmadik leszólás
után türelmetlenül megkérdezi:
- Ki vagy te, hogy beleszólsz? Én
rendőr vagyok!
- Én meg a műjégpálya hangosbemondója!

Tettre kész rendőrök
FULDA (MTI/DPA)
Rendőri segédlettel jutott hozzá
a németországi Fuldában esküvői ruhájához egy elkeseredett
menyasszony. Pénteken este a
nagy esemény előtt a fiatal nő izgatottan felhívta a rendőrséget és
közölte, hogy aznap üzletzárás
után már hiába próbálta meg-

kapni kiválasztott menyasszonyi
ruháját, pedig szombaton lesz az
esküvője.
A rendőrség kinyomozta az üzlet tulajdonosnőjének lakcímét,
értesítette őt, aki azután néhány
órával az esküvő előtt bement
üzletébe és átadta a ruhát a kétségbeesését levetkőző menyaszszonynak.

Egyházi nem a bugyis temetésre
DUBLIN (MTI/REUTER)

Nem túri tovább a temetési lazaságokat az ír katolikus egyház:
megtiltotta például, hogy a gyászolók futballmezt vagy női bugyit helyezzenek az elhunyt cimbora koporsójára | kinek, kinek
hajdani érdeklődési köre szerint.)
Az ír papoknak nem csak a
rendhagyó koporsódíszekből lett

MODUL BAU
Szeged, Tűzoltó u. 4.
Tel.: 62/466-481
Szeged, Pulz u. 50.
Tel.: 62/424-047

elegük, hanem a temetés közbeni iszogatásokból és az elhunytakat méltató beszédek sajátosságaiból is. Nem egyszer fordult
elő, hogy a temetésen a síp melletti ácsorgás közepette jól besörözött a gyásznép, hogy méltón
búcsúztassa az elhunytat. Az is
megesett, hogy a gyászolók nevében beszélő disznó vicceket is beleszőtt mondandójába, a szeretett cimbora méltatásába. Az ír

Minden kedves
régi és új
vásárlónknak
kellemes karácsonyi
ünnepeket és
sikerekben gazdag t
új évet kívánunk! V.

katolikus egyház szeretné, ha a
jövőben kevésbé lennének világi
stílusúak a temetések, megszűnnének a valláshoz nem méltó
megnyilvánulások.
A szigorba azonban némi megértő kompromisszum is vegyül:
hogy az elhunyt ne legyen mezek
és bugyik meg egyebek híjával,
külön helyet fognak biztosítani
az elhunytra jellemző relikviáknak.
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További kilátások

Egy szerb-montenegrói állampolgárt beutazási és tartózkodási
tilalom megsértése miatt fogott
el az űtlevélkezelő kilépéskor a
tompái határátkelőhelyen. A férfit még idén ősszel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Dél-Dunántűli Regionális Igazgatóság engedély nélküli munkavégzés miatt egy évre kiutasította az ország területéről, a férfi
azonban nem hagyta el hazánkat. Az útlevélkezelő a külföldit
büntető feljelentéssel átadta a
Kiskunhalas Bűnügyi Felderítő
Szolgálatnak, majd a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság fogdájában őrizetbe vették.

lesz fölöttünk a felhő. Egyre párásabbá válik a levegő, helyenként tartósan megma-

Ádám valószínűleg sumér eredetű név, jelentése: atyám. Éva héber eredetű, jelentése: életet adó.
Ádám és Éva a Biblia teremtéstörténete szerint az első emberpár, akit Isten teremtett. Teremtésük és bűnbeesésük, illetve kiűzetésük a Paradicsomból a művészetek kedvelt témája. Béri Balogh Ádám II. Rákóczi Ferenc ezredeskapitánya, majd brigadérosa volt, akit a császáriak elfogtak,
halálra ítéltek, majd lefejeztek. E
nap eredetileg Karácsony böjtje
volt.
EUGÉNIA

Csütörtökön ünnepeljük. Eugénia a latin Eugenius férfinév női
alakja. Jelentése: előkelő nemzetségből való. Számos népszokást és hiedelmet vont maga köré karácsony első napja. A fenyőállítás emlékezés a paradicsombeli tudás fájára is. Az ünnepi étrendhez kapcsolódnak bőség- és
termékenység varázsló képzetek.
ISTVÁN

Istvánt pénteken köszöntjük görög névből latin közvetítéssel
érkezett hozzánk, régi magyar
változata az Istefán volt. Jelentése: virágkoszorú. Több Árpád-házi királyunk viselte ezt a
nevet. Szent István, első királyunk 1000-től 1038-ig uralkodott, eredetileg Vajk volt, és a keresztségben kapta az István nevet. Mint szuverén keresztény
uralkodó, házasságával és a pápától kapott koronával az országot az európai államok közösségéhez kapcsolta. Felállította az
ország vármegyerendszerét és
egyházmegyéit.
KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
UTASUNKNAK.
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A következő napokban eleinte számítani lehet több-kevesebb napsütésre, majd sok
rad a köd. Enyhülésre a hét végétől v a n kilátás, addig marad a hideg idő.
Csütörtök

Szombat

Max*r

Max.*

Mki:-4°

Min:-*

Mta:-5°

Változó

Változó

Ködös

s • z • ! • : • < ; • i • i)

Max:3
Borait

Vízállás:
A Tisza Szegednél 97 cm (hőfoka 1,9 C°), Csongrádnál -73 cm,
Mindszentnél 19 cm. A Maros Makónál -69 cm.
A Nap kel: 7.30, nyugszik: 15.55, Hold kel: 6.56, nyugszik: 19.27

§koda az IKESZ-től
az autózás nagymesterétől!

Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz
már több mint 10 m az Izabella híd
lábánál.
6724 Szeged, Kossuth L sgt 112.
IfkScn b2/4 71-242

.
.

IKESZ Autócentrum

Örökbecsű dolgaink
VÍZSZINTES: 1.
Ancsel
Éva
( + 1 9 9 3 ) filozófus gondolatának első része.
11. Az ausztronéz területeken
élő, ősi jellegű,
nagy testű gyíkfaj. 12. Valaminél mélyebbre.
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Napszak,
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költői
szóval.
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14. Tetszésnyil29
32
28
31
vánítás.
15.
*
Friss értesülés,
33
névelővel. 16.
Ritka női név.
36
18. Verne egyik
•
kapitánya. 19.
40
, 38
Feszíti (tuskót).
20. Ördögfi Vörösmarty: Cson1 !
gor és Tündéjében. 21. Aldebrő folyója. 23. Pára! 24. Indíték. 26. Görbe ikerszava. 28. Anna egyik becézése. 30. A görög ábécé nyolcadik betűje. 33. Ókori római hármasfogat. 34. Gyűlölködéssel egy
közösségből eltávolít. 35. Cseh férfinév. 36. Hazai „atomváros". 37. Lantén jele. 38. Páros
macera! 39. A hártyásszárnyúak rendjébe tartozó fullánkos rovarok. 41. Rossznak véli, etikátlannak tartja.
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FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második, záró része. 2. Zörejek. 3. Indium. 4. Akadályoz. 5. A logikai elemzés tana. 6. Régi katonai rántott leves. 7. Sors! 8. A végén leráz! 9. Széchenyi
Zsigmond vadászkönyve. 10. Bekezdés, új sor, latin. er. szóval (=ALINEA). 15. Ama irányba. 17. Levesből kanállal vesz. 18.... kód: az egyed fejlődését vezérlő, RNS-ből álló kettős
spirális. 20. Bróm és bőr jele. 22. Menyasszony. 25. Osztrák bulvár napilap. 26. Colette kisregénye. 27. Kaszáló. 29. Könnyezve gyászol. 31. Kölcsey híres epigrammája. 32. Ebédet
felszolgál. 34.... May ; német ifjúsági író volt. 36. RA.E. 40. Vasi község.
KEDDI rejtvényünk megfejtése: Talpuk alatt fütyül a szél; Rosszemberek; Kopaszkutya.

GABRIEL TAXI
555-555
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ADAM, EVA

A NAP VICCE
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N E M M E N T HAZA IDŐBEN

ISTEN ELTESSE!

Németh György karikatúrája
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Orosháza
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Kellemes karácsonyi

ünnepeket

és boldog új évet kívánunk
kedves vásárlónknak

és

minden
partnerünknek!

TBG SZEGE

BETONGYARTO KFT.

Szeged, Cserje sor 7. Tel.: 62/552-974 Fax: 62/555-692

T R A N S P O R T B E T * M ...egy szilárd kapcsolat

Örülj, kegyelembe fogadott!
„És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között." (Lukács evangéliuma
1. rész)
- Behívott a doktornő, biztos, ami biztos. Ahogy nő a hasam, egyre jobban
feszül a bőr a sebhelyen. Azt mondják,
nem lehet megengedni a hosszú vajúdást. Még nem tudom, mi lesz.
Ülünk a kórházi folyosón, az asztalon Rita összekulcsolt keze, mellette a mobiltelefon. A kisfiúnak mához egy hétre, december 24-én kellene megszületnie, de a komplikációk miatt elképzelhető, hogy műtétre lesz szükség. Nem tudni pontosan, melyik napon. Összeszorul a
gyomrom. Ám amint Rita elkezd mesélni - még hogy mesélni! Folyik
belőle a szó, ideális alany, árnyaltan,
pontosan fogalmaz, rögtön gépbe lehetne írni. Szóval amint elkezdi
mondani, hogy volt, mint volt, átragad rám a nyugalma is, az öröme is.
Az optimizmusa. A boldogsága.

Vadakat terelő juhász?
Most csak a mindenórás asszonyok
jellegzetes lélegzetvétele árulkodik az
állapotáról, gömbölyű hasát elrejti az
asztallap. Úgy nézem, egy deka fölösleg sincs rajta. Az imént érkezett viszsza a vizsgálatról. Talán hűsz percet
vártam rá a 6-os kórterem előtt, nézegettem a folyosó túloldali ablakára
festett gólyát. Ez a gyermekágyi részleg. Nem is jöhetnek ide látogatók. A
nővér talán azért nem tessékel ki,
mert már tud rólam a professzortól.
Dr. Herczeg János véletlenül „találta
nekem" Ritát. Előző nap még arról
volt szó, hogy dr. Szabó József páciensét ismerhetem meg, aki szintén karácsonykor szül, de valamilyen vizsgálat
miatt ez nem jött össze, viszont közben Ritát felvették a kórházba, a pro-

fesszor pedig azonmód „kiközvetítette".
Köszönöm, hogy vállaltad, mondom neki, már tegeződünk, így mégis
könnyebb beszélni - miről? Az igazán
intim dolgokról. Például a seb. Hat
hónapos terhes volt, jobb oldalon
erős fájdalmat érzett, rohantak a kórházba, hiszen az előzmények miatt
okkal aggódtak. Milyen előzmények?
Tízhetes korában bevérzett... Ami
azért volt félelmetes, mert az első terhessége idején, amikor a pajzsmirigy-túlműködést diagnosztizálták, elveszítette a magzatot. Atyám! Fojtottan fölkiáltok, akkora itt a csönd, hogy
az ember nem meri szabadjára engedni a reakcióit. Szóval volt egy vetélése. Ez a második terhessége. 31 éves.
És persze maradt a pajzsmirigy-rendellenesség, amiről tudni való, ha sikerül is gyógyszerrel szabályozni, a terhességgel újra kiújul a túlműködés, a
gyógyszerezés árthat a magzatnak. Kell az orvosi kontroll. Tízhetes korom
óta otthon vagyok, ha nem vizsgálnak
éppen. Először csak a napi rendes
mozgásadagomról kellett lemondani,
aztán a tanítványokról, a programírásról, az építkezésről, a kertészkedésről, a nyulak gondozásáról. Mindenről. Majdnem. Nehéz nekem ez az
örökös pihenés - sóhajt nagyot. Nem,
Rita nem tanár, illetve az is, mert tanárszakon végzett, de amúgy programozó, rendszerfelelős. Eredetileg vasúti távközlési biztosító berendezési
műszerész. Érettségi után a vasútnál
dolgozott, de munkanélküli lett - és
programozó. A munkaügyi központ
ajánlotta neki a honvédséget. - Kellett
egy állás, nem sokat gondolkodtam,
katona lettem - mondja a világ legtermészetesebb modorában. Egyik ámulatból a másikba esem. Még van egy
meglepetése, kacarászik, hiszen azt
még nem is mondta, hogy Sándor is
hivatásos. Karancsi Sándor, a férj, az
apa, nos, ő tűzoltó. Főhadnagy. Hírközpontparancsnok. - Képzelheted,
mondogatjuk is, hogy a gyerekünk,
Sándor - mert ez lesz a neve az apja
után, aki elementáris erejű és lehen-

gerlő, mint a hódító Nagy Sándor, és
persze Tamás lesz a második neve a
keresztapja után -, szóval egy tűzoltó
meg egy katona gyermeke, a mi kisfiunk tán csak nem lesz majd vadakat
terelő juhász?
És nevet, vigyázva-göcögve, fél keze
a hasán, jobb oldalon. Tényleg, mi
volt azzal a jobb oldali erős fájdalommal? Hat hónapos terhesen? - Nem
tudta senki, mi ez, hólyaghurut, vesepangás, végül vakbélre gyanakodtak, fölnyitottak, kiderült, hogy mióma, szerencsére a külső méhfalon. A
kicsi rugdosta, azért fájhatott annyira, szerencsére, mert így időben kiderült. Leszedték, összevarrtak, minden
oké, csak most már, hogy ekkora a
hasam, iszonyúan húzódik a bőr a
sebhelyen. És egy hosszabb vajúdást
talán nem bírna...
.

Ha ránézek, mintha
tükörbe néznék.
Erőt vesz rajtam a szülési izgalom,
Rita a karomra teszi a kezét, azt
mondja, nyugodjak meg, ő teljesen
biztos benne, hogy nemsokára egészséges, szép, erős kisfiúk lesz.
Telefonálok a papának. Hosszan
kicseng, Karancsi Sándor éppen szigeteléssel foglalatoskodik, szinte
mindent ő csinált a házon, némi
baráti-kollegiális szakmai segítséggel. Részint így lehet spórolni, másrészt így lesz pont olyan az a ház,
amilyet ők akarnak maguknak. Öregecske parasztházat vettek Szőregen.
Még nincs teljesen készen a felújítás,
kevés szabadnapot kap a főhadnagy
úr. Az édesanyja is sók mindenhez
ért, özvegy Karancsi Sándorné valóságos polihisztor: burkol, fest, a
saját tiszaszigeti házán kitanulta a
„belsőépítészetet", sokat segít a
fiáéknak. Ők ketten, az apa és a
nagymama lesznek majd Rita mellett, ha hazajön a kicsivel. Addigra
talán elkészül a gyerekszoba...
- Fantasztikus anyósom van - fényesedik Rita szeme. - Tiszasziget
díszpolgára, képzeld. A postahivatal
vezetője volt évtizedekig. Én egyszerű
emberek lánya vagyok, amikor megismerkedtünk, féltem, mit szólnak hozzám... Bolondság volt. Az egész család
olyan... Lelkileg gazdagok. Anyósomnak a mi kisfiunk lesz a hetedik unokája, de ügy örül, mintha az első lenne! Szenteste mindig ott vagyunk nála, az egész nagy család. Most nem tudom, hol leszek szenteste, de ők biztosan velem lesznek. A férjem nagyszerű
ember, boldog lehetek, hogy rámtalált. Azonos az érdeklődésünk, az erkölcsi felfogásunk, az elképzeléseink,
ugyanolyan a szeretete. Ha ránézek,
mintha tükörbe néznék. A hangjába
szerettem bele, gyönyörűen tud énekelni. De két hónappal a megismerkedésünk után én már arra gondoltam,
hogy leélném vele az életemet. Huszonöt voltam akkor, Sanyi harminchárom, mindketten egy-egy hosszabb
kapcsolat után... Tényleg olyan volt,
mint egy regény. De hát kinek nem regény az élete?

Jót kívántam
Itt vagyok! A nevem Karancsi Sándor.
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magamnak

- Az idén a legújabb unokám lesz
az igazi karácsonyi ajándék, meg az,
hogy remélem, mindannyian együtt

Rita: „Még nem tudom, mi lesz."
leszünk - mondja a „fantasztikus
anyós". - Izgulok, aggódom, reménykedem, hogy nem lesz semmi baj.
Szerencsétlenségemre éppen néztem a tévében ezt a riportot az előrehozott szülésekről...
A nagymama Rita műtétjére céloz,
amiatt aggódik, hogy talán már pénteken... De nem. Üzenet érkezik a
telefonomra: „Úgy tűnik, ha hétfőig
nem indul el, akkor aznap reggel
8-kor császár lesz. Karancsi Kovács
Rita." - A korábbi vetélés, a pajzsmirigy-túlműködés, a feszülő műtéti
heg és az édesanya életkora szükségessé teszi a műtétet - foglalja
össze a helyzetet dr. Katona Renáta. Úgy döntöttünk, hétfőn, vagyis 24-e
előtt két nappal elvégezzük. Ha a
fájások elindulnának, túlfeszülhetne
a heg. Ezt mindenképpen meg akarjuk előzni.
Rita nőt akart. Időben megérdeklődte, dolgozik-e a 2-es kórház szülészetén orvosnő. - Lehet, hogy vagányabbnak látszom, mint amilyen valójában vagyok. Konzervatív? Talán.
Mindenesetre női orvossal számomra - mi a jó szó? Bizalmasabb? Nagyon örültem, amikor az első találkozásunk után ügy éreztem, hogy kölcsönös a szimpátiánk Katona doktornővel. Mindenben megbízom benne.
Rita kikönyörögte a doktornőtől,
hogy Sanyi szabadnapján hazamessen a kórházból. Imád asszonykodni
otthon. így mondja.
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Most szombat este van. A karácsonyi kéziratokat már mindenki leadta. A szerkesztő belement, hogy
ezzel várjunk hétfő délig.
Vasárnap délelőtt beviszem a
kórházba Ritának, hogy olvassa el.
Látogatója van, a templomból jövet benézett az anyósa. Később Rita telefonál, azt mondja, szerinte
nem fogják érteni az olvasók a nyulakat. Tenyésztenek valamennyit,
kell a pénz. Ráadásul most vette
észre, hogy ő csak a jó dolgokról
beszélt, pedig nem volt mindig jó.
- Huszonöt évig volt mostohám a
sors. Verseket írtam, hogy kijöhessen belőlem, ami fáj. Aztán jót kívántam magamnak és megkaptam.
Kaptam egy jó társat. Persze mindennap kell tenni érte, szeretettel,
türelemmel, hogy jó is maradjon a
kapcsolatunk. Schaffer Erzsébet
szerintem az egyik legjobb író, újságíró - mondata mélyen megragadott engem. Azt írta: Meg kell tanulni vágyakozni az után, ami a
miénk.

Várunk.
Hétfőn féltizenkettőkor elszakad a
cérna, hívom dr. Katona Renátát. - A
4140 grammos kisfiú nagyon jól van,
Rita a körülményekhez képest szintén.
Beteljesedett.
SULYOK ERZSÉBET
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Fekete angyalok
Akkor még a vagányok is hittanra
jártak. Én azért mentem el, mert a
Honti meg az Atika mondták, hogy az
menő most. Az is menő volt persze,
hogy a Zolika kotont töltött meg vízzel,
és kirakta órán a padra. Meg az is,
hogy a Dorkó köpőcsövezett énekórán,
és a Fényiné nem vette észre.
A hittan rendben volt, tényleg, mert a
Lajos atya nagyon laza arc volt. Lazán
adta elő a dolgokat, például nem
nagyon kellett misére járni. Annyira
voltunk hittanosok, amennyire nekünk
kellett az egész. Például táncórára
lejártunk a dóm altemplomába. Szilveszterkor Lajos amúgy még kidobó is
volt. Az altemplomban egész korrekt
diszkót csináltak, kintről meg lejöttek
ilyen részeg arcok, először csak szendvicseztek, aztán taperolták a szentély
alatt a hittanos nőket. Azokat rakta ki.
Mert jó csajok Is voltak ott, a Szilvi
például ott jött össze az Endrével (neki
csak „Endrus").
Karácsony éjjel elindultam, csak úgy,
a templomba. Amúgy nem nagyon
jártam el misére. Ez most tényleg
„csak úgy" volt. Sok volt egy kicsit az
„együtt a család"-ból. Fölhívtam Csabeszt, neki is rendben volt, csak végre
ki a gyertyaszagú lakásból. Állati hideg
volt, Csabesz egy iszonyat vastag sál
mögül üdvözölt a sarkon, jött a kézfogássorozat vastag kesztyűben. Korrekt téli idő volt, a talpamat alulról
sütötte a tök hideg aszfalt.
A templomban azért emberibb volt a
hőmérséklet. Hátul megálltunk, lazán
késtünk egy csomót persze. A püspök
valami borzalmas bonyolult prédikációt tartott, nem nagyon fogott meg,
inkább nézelődtem. Meglepett a tömeg, hogy ennyien vannak, meg a
szép, ünnepélyes fények, a magasban
zúgó orgona. Ráadásul iszonyat jó
csajok álldogáltak hátul. Csillámos
smink, dögös frizura, vad vonalú csizma. Tele volt a hajó hátsó része
bombázókkal. De komolyan. Iszonyú
sok. Honnan jöttek? Mit csinálnak
ezek a templomban? Miért festették ki
magukat ennyire?
Némelyik elhozta a vastag ruhában
még kockább pasiját Is, és ölelkezve
hallgatták a prédikációt az éjféli misén. Tökre hitetlenkedve néztem ezt a
sok ide nem illő arcot, ilyen idegennek
tűntek abban az öreges tömegben.
Mondjuk, nem nagyon igazodtak el a
misében, ezeket a szövegeket, amiket
mondani kell, én legalább tudtam, ők
csak úgy meghallgatták, közben néha
dumáltak. Mondjuk, hátulról semmit
nem lehetett látni a papokból, pedig
jól nyomták, ilyen nagyon elegáns
cuccokban, meg sokan is voltak.
Két festett feketének jobbra, ott az oszlopnál, az arcán is csillámpor volt. Szikrázott a templomi neonfényben. Álltak ott
hátul, látszott, hogy tökre bizonytalanok
a templomba járók között, egyszer meg
kimentek rágyújtani. Tisztára, mint ilyen
sötét hajú angyalok, úgy néztek ki.
A vége felé meg hirtelen az Enikő
került elő néhány vigyorgó barátnőjével. Igazi kis fekete csaj volt, szeretett
rajzolgatni a füzetébe. Töriórán sikerült
melléülnöm, de ennyi. Nagyon szép
körmei meg ujjai voltak, ahogy rajzolgatott, mindig azt figyeltem.
- Ki vagytok ám csípve, csá - súgtam
neki. Ez is ki volt festve iszonyúan, meg
a másikak is.

- Megyünk Singbe, lejöttök? - kérdezte állat nagy mosollyal, megvillantak neki is a csillámjai. Ezek mind
bekenték ilyennel magukat.
- Hová?
- A Sing-Singbe, karácsonyozni, érted?
A tömeg elindult kifelé, mi kábé azt
mondhattuk, „ühüm". Ropogott a hó a
lábunk alatt, és már alig hallatszott az
orgonaszó, mentük, nem dumáltunk,
így szorítottuk tökre a szánkat, mert szél
volt, iszonyat hideg. Az Enikő mellé kerültem, összenevettünk, de meg nem
szólaltunk, csak gyalogoltunk öten a kihaltvárosban a székesegyházból a diszkóba. Az ablakok mögött még csomó
helyen világítottak a karácsonyfák.
MOLNÁR B. IMRE

Életem legfurcsább karácsonya
rácsonyfáról, sem halászléről meg rácpontyról nem akart hallani. Az Éva-tortát persze nem is említettük neki. A
mentő ötlet öcsémtől jött: menjünk el
vacsorázni a közeli, elegáns Kálvin téri
szállodába. így kerültünk egy terembe
a jókedvű, hangoskodó izraeli és görög
turistákkal, és kaptuk az értetlen pillantásokat az ilyenkor is dolgozó magyar pincérektől. De mi legalább
egy-két órára elmenekültünk a ránk
nehezedő emlékektől.

Ajánlom ezt az írást azoknak, akik
kételkednek a család erejében. És
köszönöm azoknak, akik miatt újra
családban érezhetem magam.

Előző karácsonykor
tizenketten
ünnepeltünk. Szüleim, n a g y m a m a mám, é d e s a n y á m testvére és családja, ö c s é m a barátnőjével, akkori
feleségem, Barnabás
kisfiam m e g
én. Mint mindig, most is a tágas
Ráday utcai o t t h o n volt a helyszín,
ahol h u s z o n h á r o m évig fékezett
csikorogva a t i z e n ö t ö s b u s z az ablakom alatt, m é g i s oly jókat aludtam. A m e n ü - megint csak mint
mindig - halászlé, rácponty és
Éva-torta. Akkoriban már tudtuk,
hogy a halászlé után n e m illik a
rácponty, és a torta is csak édesanyám neve napja miatt kötelező igazából egyikünk s e m volt édesszájú. De a h a g y o m á n y az hagyomány. Amióta világ a világ, mi így
karácsonyoztunk, így tettük félre
aznapra a gondokat, és legalább
é v e n t e egyszer, a szeretet ü n n e p é n
tényleg nagy családot alkottunk.
•
Aztán eljött a rá következő augusztus, és édesanyám nagyon beteg lett. Addig is sokat bajlódott az
egészségével, mégis sokkolt a száraz
orvosi bejelentés: „A műtétet végrehajtjuk, de nincs esély a felépülésre." Akkor éjjel betelefonáltam az
intenzív osztályra. Szegény nővérke
annyit mondott, amennyit m o n d hatott: „Változatlan az állapota."
N e m hagytam ennyiben. Azt kérd e z t e m tőle, hogy bemenjek-e a
kórházba éjszaka, ha m é g élve szeretném látni. Halk, határozatlan
igen volt a válasz, azóta is örök hálával tartozom érte. Édesanyám ügy
hunyt el, hogy foghattam a kezét. A
kórház kijáratánál találkoztam az
ö c s é m m e l . Nem beszéltünk össze,
valahogy ő is érezte, jönnie kell.
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Egyedül.
Szótlanul, könnyezve öleltük át egymást, aztán én le a lépcsőn, ő föl.
»
A karácsonytól nagyon féltünk mi
hárman, gyenge férfiak. Nagymamám
(édesanyám édesanyja) idősek otthonába költözött, tudtuk, nem mozdul
ki onnan. Édesanyám testvére úgy
döntött, most nem jön haza családjá-

val Svédországból. Édesapám teljesen összetört, már akkor látszott, legszívesebben minél hamarabb követné drága feleségét. A sors úgy hozta,
éppen akkor ősszel szakítottunk a
volt feleségemmel, és öcsémnek is
véget ért hosszú kapcsolata.
Hát így vártuk az elhanyagolt, üressé vált Ráday utcai lakásban a december huszonnegyedikét. Apám sem ka-

Apámat m é g hazakísértük, de tudtuk, jobb, ha magára hagyjuk fájdalmában, mi ketten m e g (őszintén
szeretjük egymást, de s o s e m voltunk
összejárósak) elindultunk jobbra, illetve balra.
Céltalanul bolyongtam a hidegben,
albérleti lakásomba n e m akartam
menni, kocsmát n e m találtam nyitva.
Hirtelen beugrott régi haverom, Péter
állandó meghívása. Telesportos rend e z ő kollégám mogorva, de nagyon
jó fiú. Akkoriban m i n d e n év karác s o n y éjszakáján KKK néven futó bulit tartott Gogol utcai lakásában. Kivert kutyák karácsonya. Felhívtam, és
morgó, mély hangján csak annyit
* mondott: „Fogj egy taxit, és gyere
azonnal!" így aztán igazi házibuliba
keveredtem. Lehettünk vagy húszan,
furcsa társaság volt, annyi szent.
Egyetlen szabály létezett: a karácsonyról és saját problémáinkról
n e m beszélgethettünk. Mit csináltunk volna: ittunk, politizáltunk és
csajoztunk. A sorrend tulajdonképpen n e m számított.
•
Világosban indultam el. Arra is e m lékszem, valahol a Gellért-hegyen lakott a nő, akit hazakísértem. Csókolóztunk, megígértem, hogy huszonhatodikán hívom, mind a ketten
tudtuk, úgysem lesz így.
Aztán haza akartam sétálni. És rájöttem, hogy nincs hová.
SZETEY ANDRÁS

Lemondani a vörösborról
Két idős férfi áll a plébániai fogadáson az italokkal
telirakott, fehér abroszú asztal előtt. Tűnődnek,
mit is válasszanak. A szeretet ü n n e p e lassan,
biztosan közeledik. „Ez vörösbor, állítólag bikavér" - mondja az egyik, mire a társa azt válaszolja, hogy azt nem kér, tavaly május óta n e m
iszik vörösbort, és ezzel az elhatározással nincs
egyedül. Társa bólogat, tovább töprengenek. Az
ember már-már odahajolna, szelíden megsimítaná azt a hatvanegynéhány éves vállat, és azt

ellenálló alanyokba oltott fajták elültetésével - bár
megújult és zsugorodott - , azért mégis továbbfejlődött a borvidék. A szocialista kollektivizálás
egy ideig rontott a helyzeten, aztán a hatvanas-hetvenes években a nagyüzemekben emelkedni kezdett a színvonal, a közös művelésű területek egy része háztáji szakcsoportok kezébe
került, aminek jótékony hatását megérezték a
borfogyasztók. Ezek a közösségek váltak a rendInkább azon érdemes eltűnődni, hogy vajon
szerváltás után az egyéni gazdaságok alapjaivá. A
melyik régésznek lehet igaza: annak, aki a római
hegyközségi tanács létrehozta és működteti a miidőkre vezeti vissza az egri szőlőkultúra kiala- •
nősítő bizottságot, amely engedélyt adhat arra,
kulását, vagy annak, aki szerint a liege-i püshogy a termelő ráírja a címkére: „védett eredetű
pökségtől elszakadt frankok révén honosodott
bor". A bikavérünnepet 2003-ban már a hetedik
m e g az Eger-patak völgyében a szőlő; esetleg
alkalommal rendezték meg; július elején, Szent
annak, aki szerint ez a folyamat csak a honfoglalás
Donát napján.
után kezdődött el? Az viszont tény, hogy amikor
Szent István király 1010 körül Egerben megala„Az egriről, főképp a vörösről most csak annyit,
pította a püspökséget, uradalmának hagyta az hogy ez is minden alkalomra, ünnepre, ebédre,
egész megye bortizedét, a szőlőművelés fejlődése kettesben, egyedül egyaránt tökéletes. Számomra
érdekében. A hozzáértők valószínűsítik, hogy n e m az egri mindig kapcsolódott a hősies szenvecsak az egyházi szertartásokhoz volt szükség bor- délyekkel. Ha egrit iszom, azonnal nagy és hera. A vörös a 16-17. században nyert igazán teret; a roikus tettekről kezdek álmodozni." - írja Hamvas
szerb telepesek a török elől menekülve asszonyaik, Béla A bor filozófiája című könyvében. Ezt a művét
gyerekeik mellett a kadarkát is magukkal hozták
Hamvas 1945 nyarán, egy Balatonberényben tölerre a vidékre. Ez lehetett az alapja az akkori tött rövid vakáció alatt írta meg, szinte egy lébikavérnek, amelyről azt mondja a legenda, neve legzetre. Benne van, mikor, hogyan, mihez milyen
1552-ben keletkezett. A várat ostromló törökök
bort szabad inni, de n e m véletlen, hogy ez a
között az a hír terjedt el - a magyar kémek lelkes filozófia az emberi természetről is szól. Talán n e m
közreműködésével - , hogy a magyarok azért olyan tanulság nélkül való, ha ezt az idézetet is ideírom:
erősek, mert várkapitányuk m i n d e n török roham
„Puritán lehet valaki akkor is, ha materialista,
előtt bikavérrel kevert bort erőltet beléjük. A tö- akkor is, ha idealista, akkor is, ha buddhista vagy
rököknek végül 1596-ban sikerült elfoglalniuk a talmudista, mert a puritánság n e m világszemlélet,
várat, s azt hihetnénk, ekkor nyilván befellegzett a h a n e m temperamentum. Két dolog kell hozzá:
szőlészetnek is, hiszen a m o h a m e d á n ember szá- bizonyos meghatározott elvek vak hitében való
mára tilos a borivás. Ez igaz, viszont a törökök a sötét korlátoltság, és ugyanezekért az elvekért való
szent háború mellett a kertművelést is nagyon eszelős és alattomos harci készség." Hamvas szefontosnak tartották. A borkészítés valóban hátrint az emberiség legvéresebb csatáit és legbortérbe szorult, a szőlőtermesztés azonban tovább zalmasabb forradalmait a puritánoknak köszönfejlődhetett. Ez a folyamat a Thököly- és Rá- heti. Azoknak, akik m i n d e n szép nőt börtönbe
kóczi-szabadságharc idején teljesedett ki igazán, csuknának, azoknak, akik sokszor n e m is tudják,
új és új ültetvényeket telepítettek. 1886-ban ezt a miről mondanak le.
vidéket is elérte a filoxérajárvány, az amerikai,
BAKOS ANDRÁS
mondaná csöndesen, hogy bácsi, a másik asztalon
ott áll a narancs hűvös halomban. De aztán
elszégyelli magát ezért az első gondolatért, ami
nem különb a bácsi elhatározásánál. A vörösbor
mint az országrontó szocialista ármány megtestesülése: vajon ki tudná megmondani, hány ilyen
meg n e m gondolt gondolat juttatta ide ezt a
szomorú országot?
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HAT GYERMEKEVEL VARJA AZ ÜNNEPET AZ EV ENEKESEVE VALASZTOTT BASSZISTA

Ötórai tea az Altorjay családdal
Attorjay Tamást, a Szegedi Nemzeti
Színház népszerű basszistáját nemrégiben az év énekesévé választották
az operabarátok. Az építészetet a
színpadra cserélő, hat gyermeket nevelő művésszel ez adta az apropót a
régóta tervezett beszélgetéshez,
amit karácsonyhoz közeledve otthonukban szerveztünk meg. Az Attorjay
családdal elköltött ötórai teán nemcsak a színház került szóba, hanem
az is, hogyan gondolkodnak a gyermeknevelésről, az összetartozásról,
az életről.
Bolha játékos ugrándozással fogad a
Veres ács utcai ódon ház udvarán. A
kis fekete puli az Altorjay család kedvence, olyan barátságos és közvetlen,
akár a gazdái. Az ebédlőben a nagy
asztalt körbeülik a gyerekek, a tea
mellé süteménnyel és gusztusosra
sült tökkel kínálnak, amelynek titkát
Altorjay Tamás szimpatikus felesége,
Kopasz Éva készségesen elárulja:
mézzel megkenve, fahéjjal meghintve, pici vízzel teszi a sütőbe.

Tömjénfüst, hó
és farkasüvöltés
- Magam is nagy családból származom, titokzatossággal teli gyerekkori karácsonyaink hasonlóak voltak
a maiakhoz. Számomra mindig a
karácsonnyal kezdődött az űj esztendő, a szilveszter sokáig semmit
sem jelentett. Emlékszem, abban reménykedtünk, hogy a Jézuskának
lesz elég fantáziája, és sok meglepetést hoz nekünk. A szenteste délutánján édesapámmal mindig elmentünk a moziba, ahol akkoriban
gyermekfilmeket vetítettek ilyenkor
- meséli Tamás. - Édesanyám a Székelyföldről származik, azokban az
években, amikor felkerekedtünk, és
meglátogattuk
Csíkszentmihályon
élő nagymamánkat, mindig havas,
farkasüvöltéses, tömjénfüstös, éjféli
misés, igazi erdélyi karácsonyban
volt részünk.
- Mi nem szoktunk különleges karácsonyi menüvel készülni, a gyerekek a töltött káposztát és a halat
nem szeretik igazán, ezért hétköznapibb, egyszerűbb ételeket főzök veszi át a szót a családfőtől Éva,
amikor az ünnepi menüre terelődik a
beszélgetés. - Fontos szempont,
hogy gyorsan elkészüljek, mert 24-én
annyi más teendőm is akad, hogy
nem tölthetem az egész napot a
konyhában. Általában kiadós ebédet
és könnyű vacsorát tálalok. Ilyenkor
a gyerekeknek videódélutánt tartunk, közben az angyalkák segítségével a Jézuska meghozza a karácsonyfát. Szentestén a legszűkebb
körben ünneplünk, karácsony első
napján viszont az Altorjay nagymamánál összegyűlik a család. Tamás
három testvére minden évben hazajön a gyerekekkel Debrecenből,
Székesfehérvárról és Sopronból, így
ilyenkor tizenhárom unokatestvér üli
körbe az ünnepi asztalt. Másnap
hozzánk jönnek el az én testvéreim a
családjaikkal és édesanyámmal. Kilencen vagyunk testvérek, harminckét unoka találkozik ilyenkor. Nálunk
az ünnep már advent első vasárnapján megkezdődött. A lányok elkészítették a koszorút, amit idén Johanna vitt el a Karolina iskolába
megáldatni. Minden este meggyújtjuk rajta a gyertyát. Ahogy közeledik
a karácsony, egyre több az elintéznivaló. Amíg kicsik voltak a gyerekek,
könnyű volt kitalálni a vágyaikat. Ma
már ahhoz, hogy igazán örömet sikerüljön szerezni, ki kell puhatolni,
mit szeretnének. Ezért egy hónappal
korábban mindenki levelet ír az an-

Ünnepi alkalom: együtt a nyolctagú
gyalkának. Ebben az évben is komoly
lista állt össze, az angyalka eldöntötte, hogy mit tud teljesíteni a kívánságokból.

Folytatódnak a családi
tradíciók
Éva és Tamás 22 éve házasok, legnagyobb fiuk, a 21 esztendős Ábel
másodéves a szegedi orvosi karon.
Domonkos 19 múlt, idén kezdett a
pécsi egyetemen, ahol építésznek tanul. Mindkettőjük pályaválasztását
örömmel fogadták a szülők, hiszen a
családi tradíciókat folytatják. Tamásnak már a dédapja is orvos volt,
édesapjára, a kiváló gyermeksebész
professzorra ma is sokan emlékeznek Szegeden. Testvérei is valamenynyien orvosok lettek, egyedül ő számít „elfajzott művésznek". - A szigorlatokon az idősebb professzorok
először felkapták a fejüket a nevem
hallatán, ők még ismerték Altorjay
nagypapát. Jól kell tanulnom, mert a
név kötelez. Különösen a sebészet
érdekel, de még ráérek eldönteni,
melyik szakterületet választom kapcsolódik a beszélgetésbe megfontolt halkszavúsággal Ábel. Éva
anyai nagyapja, Pálfy-Budinszky
Endre egykor Szeged főépítésze volt,
nevét emléktábla őrzi a városban.
Eredetileg Tamás is építész, viszonylag későn, 28 éves korában kezdett el
intenzíven énekelni tanulni. - Hoszszú átmenet volt számomra a pályamódosítás. 1989-ben, amikor Gregor József lett az operaigazgató, kerültem szólistaként a színházhoz, de
mellette még hét éven át mérnöktanárként oktattam a Vedresben.
Közben zenei tanulmányaimat is
igyekeztem elmélyíteni. Még tervezőmérnök koromban elvégeztem a
konzit, később főiskolai képzésben
vettem részt, majd 2000-ben sikerült
magánénekesi egyetemi diplomát is
szereznem.
- Éveken át minden délután a konziban volt, este pedig a színházban
énekelt vagy mások előadását nézte,
ezért előfordult, hogy megjegyeztem:
lassan felnőnek a gyerekek, és nem is
látod őket - emlékszik megbocsátó
mosollyal Éva, aki matematika-fizika
szakos tanár, de a hatodik gyermek,
Boldizsár megszületése után már
nem volt esélye visszakerülni a pedagóguspályára, ezért ingatlanközvetítéssel, biztosítással foglalkozott,
egy éve pedig a Mozgássérültek Alternatív Egyesületének menedzsere.
Régi, nevezetes szegedi polgárcsalád
leszármazottja, szépapja, Pálfy Ferenc 1872-től Szeged polgármestere

család.

F0T0K: SCHMIDT ANDREA

A zene a hobbijuk
A zenetanulás természetes az Altorjay
családban. Ádám, a legidősebb testvér
évekig zongorázott és gitározott, utóbbit
hobbiként ma is műveli. Domonkos
zongorával kezdte, vadászkürttel folytatta, majd a dobolásnál kötött ki. A 16
éves Benedek nyolc évig csellózott,
majd áttért a gitárra. Az elsős gimnazista Rebeka a zongorázást hagyta
abba, hogy inkább hlp-hop táncot tanuljon. A 12 éves Johannát tehetséges
hegedűsnek mondják. Furulyázni Is tanul, de azt mondja, egyáltalán nem

biztos, hogy a zenei pályát választja,
mert rajzolni és szobrászkodni is szeret.
A 11 éves Boldizsár a legkisebb a
családban, ő is zongorázik, bár a gyakorlástól gyakran elcsábítja a foci. Az
Altorjay gyerekeket több színházi produkcióban is láthatta már a közönség. A
kisszínházi Szerelmi bájitalban egyszerre négyen is felléptek. Benedek A varázsfuvolában és a Gianni Schlcchiben
énekelt, sőt szerepelt a prózai Don
Carlosban és a szabadtéris III. Richárdban is.

ton nyaralni. Az utazások helyett
megpróbálunk lényegesebb dolgokat adni a gyerekeknek, igyekszünk
sokszínű képzést biztosítani számukra. Minden nyáron dolgoznak,
például szendvicsemberként reklámozzák a városházi Muzsikáló Udvar
programját és statisztálnak a szabadtérin. Nem hátrány, ha megszokják, hogy nem hull rögtön az ölükbe
minden - vallja Tamás, és Éva is
egyetért ezzel: - Mindannyiuk számára szeretnénk biztosítani egy diploma és a jogosítvány megszerzését.
Magántanárokhoz járhatnak nyelveket tanulni, ami komoly kiadást jelent a családi kasszából. Azt gondolom, ennek és a családban elsajátított mentalitásnak elegendő útravalónak kell lennie az életre. Mi is
albérletből indultunk, amikor öszszeházasodtunk. Nekik is meg kellett
tanulniuk beosztani, fontossági sorrendet felállítani. Ha hoz a nagymama egy tábla csokit, akkor azt
nyolcfelé osztják. Tudom, hogy ezt
néha nehéz elfogadni. Amikor egy
kilencgyermekes, igen nehéz körülmények között élő értelmiségi családban éltünk, sokszor mi sem értettük, nekünk miért nincs meg
ugyanaz, ami a másik gyereknek.
Felnőttként ma már azt mondom:
nagyon jó, hogy ilyen sokan vagyunk
testvérek. Élmény összejönni az ünnepeken. Az életben a legfontosabb
dolgok közé tartozik a családi öszszetartás. Ennyi testvérrel az ember
biztonságban érezheti magát, mert
mindig számíthat segítségre.
- Egy ekkora családban a közösség
szempontjait mindenki kénytelen a
sajátjai fölé helyezni, ami modellértékű lehet egy jól működő társadalom számára is. A hat gyermek
vállalása mögött persze egy ökumenikus, hívő szemlélet is van: a megfogant élet tisztelete - mondja Tamás, és Éva hozzáteszi: - Mindketten
katolikus családból
származunk.
Szüleink a legnehezebb időkben is
kitartottak a hitük gyakorlása mellett. Ugyanebben a hitben neveltek
bennünket is.

A valóságshow
nem az élet

volt, és elévülhetetlen érdemeket
szerzett az 1879-es nagy árvíz idején.
- Szerencsére mostanában sok feladatom akad - mondja Tamás, amikor a színház is terítékre kerül. Ősszel a Főinkvizítor voltam a Don
Carlosban, most nagy örömmel
éneklem a Toscában a Sekrestyés
szerepét, amivel néhány évvel ezelőtt
beugrásszerűen már találkoztam.
Különleges élmény számunkra a balettegyüttessel közös Requiem-produkció, ami nagyobb kihívás, mint
egy hagyományos oratóriumkoncert, ugyanakkor élmény látni, hogy
a tehetséges táncosok hogyan fordítják le a maguk nyelvére ezt a
csodálatos zenét.
- Minden űj színházi produkciót elmegyünk egyszer közösen
megnézni. Amikor kicsik voltak,
akadt olyan opera, amit négyszer-ötször is láttunk a nullás páholyból - meséli Éva, akiről a gyerekek elárulják: ő a leglelkesebb
operarajongó a családban, Tamást majdnem m i n d e n fellépésére elkíséri.

Tizenegy éve építkeznek
A család tizenegy éve költözött a
hatalmas, régi házba. Éva néha viszszasírja korábbi panellakásukat, ami
sokkal kisebb volt, de könnyebben
lehetett takarítani, rendben tartani.
Most mindenkinek saját kuckója van,
Tamás készítette az engedélyezési
tervet a ház átépítéséhez, és a kivitelezési munkák javát is maguk
végezték. Amikor két éve kicserélték
a régi tetőt, a nagyfiúk segédmunkásként dolgoztak a mester mellett.
Igazából tizenegy éve folyamatosan
építkeznek, két hete készült el a központi fűtés. Éva azt mondja, azért
nem haladtak gyorsabban, mert a
gyerekek iskoláztatását mindig fontosabbnak tartották. Ahogy egyre nőnek, Tamás nem győzi vállalni a fellépéseket, és másodállásban a kecskeméti Kodály konzervatóriumban
tanít. - Nem bántam meg, hogy ilyen
nagy családom lett, mert így egy
beosztós közösségben nőnek fel a
gyerekek. Korán megtanulják az alkalmazkodást. Természetesen hátrányokkal is jár ez az életforma, nem
tudunk minden évben a tengerpar-

Éva szerint nagy veszélyt jelent a
gyerekek számára a televízió, ezért
évekkel ezelőtt úgy döntöttek, hét
közben egyáltalán ne nézzék. - Pénteken és szombaton szabad tévézni,
de akkor is jobban szeretjük az ellenőrizhetőbb videót. Rendkívül lélekrombolónak tartom a valóságshow-kat. A gyerekek azt hiszik, hogy
az az élet, amit abban látnak. Pedig
az élet sokkal komolyabb, fontosabb
dolgokról szól. A mai televízió arra
szoktat, hogyan töltsük el hülyéskedéssel és szexszel az életünket.
Amíg kicsik voltak, rendszeresen elvittük őket operába, és fel sem merült, hogy ott olyasmit láthatnak, ami
nem való nekik. A meztelenség, az
erőszak és a szex mostanra a színházba is olyan mértékben betört,
hogy ma már nem tudom kiszámítani, mit kapnak majd a gyerekek.
Az örök értékek megcsúfolása valahol vissza fog ütni. Szerintem a
színháznak nem az lenne a feladata,
hogy átvegye a televízióból áradó
popkultúrát.
Tamás úgy véli, amikor egy gyerek
tizennyolc éves lesz, a szülőknek háttérbe kell vonulniuk, hogy önállósága megerősödhessen. Ha jó morális alapokkal, határozott világnézettel vértezte fel a család, akkor
felnőttként jól tud majd dönteni, válogatni az egyre nagyobb sebességgel
reá zúduló élményekből, lehetőségekből, kacér kísértésekből, és megállja helyét az életben.
HOLLÓSI ZSOLT
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ARANYSZÍNŰ LESZ AZ IDEI KARACSONY A VÁSÁRHELYI ROMA CSALÁDNÁL

Angyaltánc
Csodaszép ez a fa - ámuldozott az asszony. Szeme
kerekre nyílt, mosoly rendezte át vastag ráncait,
remegő ujjakkal igazította haját, s lassan, nagyon
lassan sétáltatta végig tekintetét a szobán, mint aki
legalább egy teljes órát szánna arra, hogy feltérképezzen minden szépséget.
- Elmúltam hetvennégy, de még ilyen díszt soha
nem láttam - mutatott a karácsonyfa csúcsa felé.
Férjébe karolt, hajlott hátú kis öregembertől várt
helyeslést. A férfi bólogatott is, pedig éppen orrával
volt elfoglalva - hatalmas zsebkendő vívta harcát a
náthával, mélyről felszakadó köhögéssel.
- Lehet, hogy nem is műanyag? Mintha fémből
öntötték volna felhőkön táncoló angyalok. Látod,
hogyan ficánkol rajta a csillár fénye? - bújt közelebb
az öregemberhez az asszony, és már a megterített
asztalt dicsérte.
- Látszik, gondos gazdája van ennek a háznak.
Nézd csak a tányérokat! Még a festett virágok Is egy
Irányba integetnek. És a szalvéta! Ügyes kezű, aki
ilyet tud hajtogatni. Az is lehet persze, hogy tanulta.
Azt mondják, japán mesterek értenek csak igazán a
papírdíszekhez. Ohgami. Úgy mondják, origami magyarázta az asszony és a fa alatt pihenő dobozokra siklott a tekintete.
- Szerinted abban a nagyban, látod, a piros
szalaggal körbe kötöttben, mégis, mi lehet? Én
leginkább úgy gondolnám, villanyvasút, hajlított
sínekkel, piros tetős kis bakterházzal. Persze azt
mondják, manapság az már nem divat. De bicikli
csak nem fér bele, lehet bármilyen összecsukhatós csuklott el az asszony hangja, picinyke düh ficánkolt
szuszogásában.
- Bezzeg fiatalon még kitaláltam volna. De kiszáradt
már az én csontom, kiszáradt a lelkem, úgy látszik, kiszáradt az agyam is - csapott erőtlenül az öregember
vállára. És már a többi ajándékot lajstromozta. Egy
kék dobozkáról megállapította - csakis arany ékszer
lapulhat benne, medálra prüszköli majd a csillagszóró
a szikráit. A barna csomagot pedig férfinak szánták,
vaskos, behemót, súlyra is megvan vagy tíz kiló.
- Nem lepődnék meg, ha barkácsolós szerszámot
raktak volna bele. Bezzeg neked hiába is vennék
ilyet, ügyetlen vagy, kalapács is, véső is, fűrész is
csak sír a kezedben - magyarázta az asszony.
Szomorú emlékek karcolták boldogságát, de csak
egy röpke pillanatig savanyodott meg a nyál szájában. Zene buggyant a hifitornyos hangszóróból,
boldog karácsonyt - énekelte gyerekhangú kórus, a
szobába pedig négyen is beléptek. Nyakigláb kamasz lökte félre húgát, ejnye, mégis hova rohantok?
- fékezte szép szóval a visítós örömöt anyjuk. Az
ajándék mindenkit megvár - nevetett a férje. Harsány hahotája betöltötte a szobát, összeölelkezett a
gyertya lángjával, fölszaladt a karácsonyfa tűlevelein, s éppen lábát lóbálta a legfelső ágról, amikor
a család elkezdte kibontani a csomagokat.
- Menjünk, mama. Most talán már elindulhatunk szólalt meg az öregember.
- Igen, igen, melegíteni kéne a vacsorát - motyogta az öregasszony. Keze elengedte az ablakpárkányt, lába halkan csusszant vissza a járdára, szeméből kövér könny csordult kopott sáljára.
- Ugye nem mondod el senkinek, hogy megint leskelődtünk - szorította meg az öregasszony a férfi kezét.
- Kinek is mondanám? - mordult a férfi, és megfogadta: mutasson bármennyit Is a gázóra, ezen az estén akkor Is meggyújtja a lángot a radiátorban, még
ha az öregasszony két kézzel szórja Is rá az átkot.
BÁTYI ZOLTÁN

Szármát esznek Bánfléknál
ilyen, csak mi százrétűnek hívjuk,
mert hajtogatni kell, nagyon vékonyra nyújtani a tésztát. S bekenni zsírral, borsozni. Kőttes bodagot is készít az én feleségem,
úgy hívjuk, hogy bokovi. A törököknél majdnem hasonló, de
mégsem egészen az. Nem fűszerezik annyira, mint mi - ismerteti
a karácsonyi asztal választékát a
házigazda.

„Üss", áll a fölirat Bánfi István öklén, kékesszürke nagybetűkkel.
Ezt akkor vesszük észre, amikor az
asztal közepére rakja tenyerét. A
betűk a csontos kézfej kiálló bütykeire vannak tetoválva. Nem kétséges, a ránézésre hatvankilós,
sovány ember tetovált ökle biztatás nélkül is elvégezné föladatát,
ha arra kerülne a sor - legyen akár
százkilós az ellenfél. Erről azonban
nincs szó: a karácsonyról beszélgetünk, arról, miként ünneplik Jézus születésnapját a romák.

Disznóvágás, városban
Még disznót is tudtak vágni a
Vásárhelyi, nagyon-nagyon rendben tartott, önkormányzati lakásban élő Bánfiék; az emeletes ház
tövében ott a pörzsölés nyoma,
fekete folt. A háromgenerációs
család csak így tudta biztosítani:
annyi feldolgozott hús kerüljön
hűtőjébe, hogy beosztással elég
legyen tavaszig. Akkor talán újra
lehetőség lesz alkalmi munkákhoz jutni.
De most ne dolgozzunk: karácsonyozzunk! Azok az idők elmúltak - mondja Bánfi István -,
már a nyolcvanas évek végén,
mikor még a romák egyik háztól
másikig jártak karácsonykor, közös népünnepély volt Jézus születésének évfordulója. De azért a
szűk rokonságot - ahogy a disznóvágás termékeiből is jutott nekik kóstoló - mindenképp meg-

Bánfi István és a nagymama
együtt
fohászkodnak.

a kis Melitta Leilával - karácsonykor

hívják, s őket is meghívják a rokonok. Mi lesz a szentesti vacsora, a karácsonyi ebéd? Halászlé, az föltétlenül, és hatalmas
pulyka az asztalon. Jó, jó, ez van
másutt is, de lesz még azon kívül?
- Szármát főz a feleségem. Na, azt
a magyaroknak nagyon meg kellene tanulni - mondja Bánfi István, s folytatja: - Csinálják ők is,
töltött káposztának mondják. Nagyon meg kell hozzá választani a
hasábot, a darált húst, tenni bele
egy kis füstölt tarját, füstölt húst,

is
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marhahúst, ezt összekeveri az
asszony, beállítja, közé tyúkot rak,
és jó finoman megfőzi. Paradicsommal készíti föl és paradicsommal rántja be. Gyönyörű
vérpiros, megáll a kanál benne.

Mint a törököké
- Persze nemcsak szárma van
karácsonyra igazi roma étel, hanem... - folytatja Bánfi István. Tudják, Indiában sütik azt a lepényt, a csapatit. Nálunk is van

Cigányok és kereszténység
Hogyan kerültek kapcsolatba a cigányok a kereszténységgel, mi lehetett eredeti vallásuk? A fönnmaradt
források alapján az első cigány csoportok a XV.
században érkezhettek Magyarországra. Ismerték a
kereszténységet, valószínűleg maguk is keresztények
voltak, ám hogy vándorlásaik során mikor és hogyan
ismerkedtek meg e tanokkal, s váltak keresztényekké,
máig megválaszolatlan kérdés - hívják föl a figyelmet a
téma szakértői, Polónyi Péter, az SZTE Bölcsészettudományi Kara modernkor doktori képzés PhD-hallgatója és Nagy Pál, a Pécsi Tudományegyetem romológiai tanszékének vendégtanára.
A magyarországi lakosság körében - éppúgy, mint
Nyugat-Európában - az úgynevezett hltehagyásos történet jelenik meg velük kapcsolatban, eszerint a cigányok
korábban elhagyták a keresztény hitet, s ezért kell vándorolniuk. E „hithagyás" éppúgy megállapíthatatlan
¡gazságtartalmú, mint maga a cigányság történelme.
Legújabb, külföldi kutatások a korábban elfogadott,

egységesen Indiából való származásának tényét is megkérdőjelezik, és figyelemre méltó érvekkel cáfolják. Az
eredeti származási hely ismeretének kétséges - s, az
egymástól elkülönülő csoportok esetében föltételezhetően más-más - volta miatt az eredeti vallás, illetve vallások mibenléte sem állapítható meg. Vándorlásaik során a cigányok vallásilag is Igyekeztek a mindenkori
többséghez idomulni. Talán ezzel magyarázható, hogy a
reformációs törekvések kevéssé érintették őket. Érdekességként megemlíthető: a XVII. században görögkeleti
vallású cigány csoport is érkezett Itáliába, ez arra utal,
hogy a csoport hosszabb időt tölthetett a Balkánon. A
ma Magyarországon élő romák között vannak vallásos
és kevésbé vallásos csoportok. Karácsonyhoz kötődő
szokásaik közül kiemelkedik az éneklés szerepe, s az éjféli mise látogatása. A roma karácsonyi ételek attól különlegesek, hogy az ismert elemeket sajátos módon
kombinálják, ilyen például a tyúkos töltött káposzta.
F. CS.

A karácsony nem csak testiekből - szellemiekből is áll. - Az
éjféli misére mindig elmegyünk veszi át a szót Hermina asszony. Jártam mindig is, világéletemben,
Herminkát is vittem magammai int szemével leánya felé, aki karján tartja a pici unokát, Melitta
Leilát. Nem igazán csöndes, viszszahúzódó természetű kislány ez
a Melitta Lefla: három és fél éves,
de tele kacagásával a ház. - Hiszünk Istenben, mi, cigányok, kihez fohászkodhatnánk, ha nem
hozzá? - Könnycseppet töröl el
Hermina asszony szeme sarkában. Messze még a tavasz, amikor
újrakezdődik a kicsinél is kisebb
rokkantnyugdíj kiegészíthetőségének szezonja.

Künn hull a hó
- Eljárok én libát típni, amikor
nincs, határmunkát vállalunk, kapálunk, kukoricát címerezünk,
hagymát pucolunk. Most, hogy
befejeződött a hagymapucolás,
nincs semmi. Várjuk a tavaszt,
akkor kezdődik újra az egész.
- Bánfi István nevét sok cég ismeri. Ha megbízható munkaerőt
akarnak szerezni a cégek, árokásástól a tetőfedésig, hozzá fordulnak - mondja Csanki István városi
önkormányzati képviselő, kisebbségi tanácsnok. - Akit Pista ajánl,
az tud is, akar is dolgozni. Ha nem
ilyen embereket ajánlana, többet
nem fordulnának hozzá - hívja föl
a figyelmet a képviselő, aki elkalauzolt minket a Bánfi családhoz.
Közben künn, az ablakon túl, apró, ritkás pelyhekben hullani kezd
a hó. Megszólal a fiatalabbik Hermina, karján Melitta Leilával: - Volt
már piros karácsonyunk is, kék is.
Az idén aranyszínű lesz. Alatta meg
a sok-sok ajándék - mosolyog, s
ringatja karjában kislányát.
- Aranyszínű? - kérdjük csodálkozva.
- Igen, arany. Csupa-csupa
aranyszínű díszeket veszek. Bearanyozzuk az ünnepeket.
FARKAS CSABA

Szeretetünnepségek a ferences családban
Mozgalmas a ferencesek szentestéje: a kolostoron belül szervezett karácsonyi együttlét és a közös imádság mellett a
gyermekekkel, a város hajléktalanjaival és a plébánia híveivel is
külön-külön ünnepségen emlékeznek meg Krisztus születéséről.

A szegedi ferencesek a hívekkel és egymással is külön-külön,
mégis egységben ünnepelnek szenteste, mondta Zatykó László
atya, a rendház főnöke. December huszonnegyedike délutánjától négyóránként találkoznak a szerzetesek a plébánia híveivel
és a város szegényeivel a rendházban. •
- Kis túlzással olyan lesz az idei karácsonyunk is, mint a szent
családé. Délután négy órától a Kisjézust várjuk a gyerekekkel.
Borzasztó fontos nekünk, szerzetesi életet választóknak, hogy a
családi ünnepen a gyermekekkel közösen készüljünk, hiszen
számunkra éppen ők jelzik a születés csodáját. Amikor egy
gyermeket látok, valóban a Kisjézust látom - fogalmazott a
házfőnök, aki még utalt rá: a Szent Ferenchez köthető legendák
és -hagyományok egyike a grecciói karácsony, amelynek részeként a ferencesek a szent alapító tettét követve betlehemet
építenek a templom előtt, s környező házakban lakóktól kis
állatokat kérnek, hogy élővé, kézzel foghatóvá tegyék a születés
csodáját. Az élőkép csodálói pedig elsősorban a gyermekek.

- A közösségünk számára rendkívül fontos, hogy emberivé
tegyük a legszegényebbek és legelesettebbek, a hajléktalanok
ünnepét. Száz-egynéhány személyre terítünk az este nyolc
órakor kezdődő vacsorán, kivetettségük, kitaszítottságuk az
ünnep titkába vezet be bennünket is, hiszen a karácsony nem
egy romantikus történet: Mária és József is kitaszítva, a városból
kivetve a szegénységben tapasztalja meg a születés csodáját mondta U s z l ó atya.
A házfőnök kiemelte: Jézus is magára vette a legszegényebbek
szenvedéseit, amelyet épp a kis batyukkal - minden tulajdonukkal - kezükben érkező otthon nélküliek idéznek fel a ferencesekben. A nehéz sorsúak karácsonya nagyon meghitt ünnepség, sok
énekkel, sőt egyikük-másikuk még verssel is készül az estére.
Éjfélkor kezdődik a karácsonyi vigfliamise, ahol a hívek közössége és a kézzel fogható, ostyában rejtező Krisztus találkozhat
egymással. László atya kiemelte: a karácsonyi történet bibliai képe egyben a kereszt, az áldozat képe is, hiszen a jászolban fekvő
kisded nem mást szimbolizál, mint a „lelki eledellé" váló Jézust.
Karácsony ünnepének ez az arca az éjféli misében és a szentáldozatban mutatkozik meg a közösség számára.
- A külső találkozások mellett természetesen igazi családi
közösségként mi, ferencesek is megünnepeljük egymás közt a
Megváltó születését, este hat órától a templomban gyűlünk
össze közös dicséretre. Ezen a legifjabb testvérünk tart el-

mélkedést, majd a templomból a kis jászolt hozva és gyertyával
a kézben átmegyünk a feldíszített ebédlőbe, ahol megkezdődik
a szentesti ünneplésünk - fogalmazott a házfőnök.
A közös est első programjaként egy ferences testvér ősi
hagyomány szerint elénekli az ügynevezett „Martyrologium"-ot, az egyház vértanúinak történetét. Ezt követően könyörgő ima kezdődik, kilenc gyertyát gyújtanak meg a testvérek,
köztük egy a városért és vezetéséért gyullad majd meg a rendház
ebédlőjében. Az ezt követő vacsorát a testvérek készítik el.
- Nem lehet karácsony ajándékozás nélkül, ennek külön
rendje van a közösségünkben: midegyikünk egyvalakinek készít
meglepetést, egymás nevét egy kalapból húzzuk ki. Az ajándékozás szigorú szabálya, hogy tele legyen ötlettel, és könnyesre
nevethessük magunkat rajta. Az ajándékozást egy olvasmányos
imaóra követi, ezután pedig hajnalig beszélgetünk a testvérekkel - mondta László atya, aki még hozzátette: az ünnepi
elfoglaltságokat követően, aki teheti, ellátogat a családjához,
ahol rendszerint két-három napot is eltöltenek.
Fontos esemény még Alsóvároson a szintén ősi hagyományokat felelevenítő „kántálás". Az ünnep másnapjának délutánján a
plébánia hittanos ifjaiból álló csapat a testvérekkel együtt felkerekedik, s felkeresik az egyházközséghez tartozó családokat,
hogy karácsony jegyében üdvözöljék, köszöntsék őket.
ILLYÉS SZABOLCS
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DARVASI LÁSZLÓ

Csak egy igaz történet
A taxis nem tudta a címet. Nagy
körmű, bajuszos férfi, a bulvárlap a
kesztyűtartóban hevert, meztelen
női test, megölte, feldarabolta,
megette, Svédországban kétormányú elefánt született. Végül gyalog
értem a kispresszóhoz, a barátom
már várt. Szelíd tekintetű, szakállas
férfi, néha két ujjal igazít a szemüvegén. Kellemes humora van, sokat
olvas, papír felett töltötte az életét.
Évekig élt külföldön, nem messze,
bár, ha azt vesszük, amikor Nyugatra
indulunk, a határ átlépésével egyszeriben negyven évvel előrébb vagyunk máris, egy másik világban.
Azt mondja, titok, amiről beszélni
fog nekem, titok, mert senki sem tudja, illetve két asszony tud a dologról,
meg egy kisgyerek kezdi sejteni, viszont megírhatom. Ez furcsa. Tartsam
a számat, de a tollam hegyezhetem.
Csak hát ő is író, tudja, hogy a nevek
megváltoztathatók, a helyszínek felcserélhetők, és nem az számít, hogy
kivel esett meg a dolog, hanem hogy
bárkivel megtörténhetett volna. Hát
persze. Száz Ophélia, száz Bánk Bán,
megannyi Petur vagy hajléktalan
Hamlet bolyong ebben az országban,
miközben a politikai indulatok zabolátlanul kavarognak. Az agorán acsarkodó közemberek egymás karikatúrái,
s mint valami hatalmas, nemzeti szőnyeg, szétterült az ország földjén az
össznépi gyűlölet, mert kell ellenség,
mert kell a gyűlölnivaló, mint egy falat
kenyér. S ha az egyik oldalon Mónika
betanított vendégei köpködik a bulvármocskot, a másikon rasszista papocskák eregetik a nemzetmegmentés luftballonját. Csakhogy a lelkek titkos szegletei másféle történeteket rejtenek, mint amelyekkel izgalomban
tartják a hétköznapokat. Csak az tud
igazán fontos lenni, ami a személyes
sorsunk, minden más pótlék, hamisság, méreg.
A férfi, aki a barátom, és aki meghívott ebbe a pesti kispresszóba, nem
tudja, hogy mögötte fiatal pár csókolózik. Már bent ülünk a melegben, és
olyan sört iszunk, amit nem igazán
kedvelünk. Szürke vízfestékkel kifestett vasárnap délelőtt van, egy másnapos angyal azon tűnődik, hogy a Duna
decemberhidegvizébe mártsa-e nagy,
bús fejét. És a férfi mesélni kezd.
Fiatalkori szerelme volt, ugyanabba az osztályba jártak, finom hallású,
ügyes ujjú lány, zenét tanult. Hegedűs lett, olyan szép volt, ahogy a
lehajló arca a vállához szorította a
hegedű barnán felfénylő domborulatát, s aztán a húrok megpendültek.
Félszegek és tudatlanok voltak, olyanok voltak, mint a fiatalok, akik mindig többet akarnak, mint amennyit
tudnak. Egyszer ügyetlenségében
megharapta Mária száját. A lány
megbántódott, fájt neki, bizonytalan
"lett, hogy ez ilyén dolog, hogy harapnak is közben, hogy az ilyesmi
fájdalommal jár, megijedt, többet

nem állt vele szóba, ellépett mellőle,
kerülte a pillantását. Hegedült. A férfiak harapnak, és a hegedű nem férfi.
Az érettségi után a Sors felnyalábolta
az osztályt és szétszórta őket a világban. A férfi Nyugatra sodródott, és
egészen véletlenül Mária is. Szomszédos országban éltek, hatalmas hegyek és fényes, zöld völgyek között,
olykor megesett köztük egy tétova
levélváltás, vagy felcsörrent a telefon,
szervusz, hogy vagy, jól vagyok, kellemes ünnepeket. Aztán csönd, és a
mogorván vonuló hétköznapok. És a
férfi megházasodott. Rossz döntés
volt. A gyorsan megromló házasság
dermesztő hidegéből néha hazautazott Magyarországra, itt töltött
egy-két napot régi barátok között,
hogy vagy, mesélj, olvastad-e. Aztán
egyszer megtudta, hogy a lány hazaköltözött. Lány? Ó nem, Mária már
nő, túl a harmincötön, egyedül él a
főváros egy jó nevű kerületében.
Nem férfival él, hanem a hegedűjével, s délutánonként várja az ügyetlen, de pénzt hozó tanítványokat. A
férfi váratlanul meglátogatta, nem
látta húsz éve, ugyanaz az arc, éppen
csak az a húsz év, ami ráírt néhány
ráncot, keserű és bizonytalan vonást
az orcára, a homlokra és az ajkak
sarkába. Zavartan teáztak, túl hangosan reccsentek a kekszdarabkák.
Aztán a férfi visszautazott, haza, abba a póthazába, ahol egy másik aszszony várta, akivel már nem volt jó.
Aztán amikor újra találkozott Máriával, megérintette az arcát. A nő
elpirult, és azt suttogta, hogy többször volt orvosnál. Alaposan megvizsgálták, és azt mondták, neki már
nem lehet gyereke, és különben is,
lassan az időből is kifut. Vagy talán
már ki is futott. Csaknem negyvenéves, az ő méhében már idegenség,
béke van. Olyan ügyetlen volt, olyan

Néhány nap és újra itt van a karácsony. Istenem, ma is a régi
öröm és félelem bennem: lesz-e egészség, fenyőfa, ajándék szeretteimnek? Gyerekkorom szegénységét bearanyozta apám fölolvasása a százéves Bibliából és bátyám éneke Jézus születéséről. Bizony könnyű volt elképzelnem a hűvös istállót, a jászolt, a
fagyos szalmát, hiszen ide kergettek le bennünket a mindent elfoglaló ávó-s tisztek! A betört ablakon maga Heródes ordított be
utolszor. Fenyegető ujjaival felém bökött, úgy, hogy késő éjjelig
vacogtam, amíg meg nem érkezett anyám öreg pásztor barátja,
aki senkitől és semmitől nem félt, sugárzó volt és győztes, mintha maga a messzi Úr toppant volna közénk.

bizonytalan, olyan szeretnivalón elesett, hogy a férfi arra gondolt közben, hogy nyilván most teszi először,
harminckilenc évesen. Hogy eddig
még soha. Hogy amióta egy ügyetlen
kamasz megharapta a száját, soha.
Egy hónap múlva a férfi gyűrt levélkét emel ki a postaládából, és
mekkora szerencséje volt, hogy ő
talált a postára, s nem a felesége.
Mint a nagykönyvben, mint a közhelyszerűségek kiskátéjában, Mária
arról írt, hogy állapotos. És feltett
szándéka, hogy megtartsa a gyermeket. A férfi nyomban Pestre utazott, de esze ágában sem volt, hogy
ellenkezzen a nővel, hívő ember volt,
nem gondolta, hogy szemernyi joga
is lehetne egy születő élet gyertyafényét elfújni, csak mert ő ezt az
életet nem akarta, és eztán se tervezi,
hogy komolyabban a személyes életének része lesz.
Azért a nevére vette a gyermeket,
aki megszületett, és akit nem látott
aztán. Elvált, felbolydult az élete,
visszaköltözött az országba, és tapogatózva igyekezett új életet kezdeni. És persze szerelmes lett. Negyvenéves volt ekkor, és a szerelme
szült már egy halott gyermeket, és
aztán olyan komplikációk léptek fel,
hogy már nem szülhetett többé. A
Sors rakosgatja a figurákat, te ide
állsz, te meg oda, veled ez történik,
veled meg amaz, tanuld meg, emberke, hogy a boldogság nem más,
mint az alkalmazkodás rettenetesen
nehéz képessége. Összeköltöztek,
néha vita támadt a körömkefe vagy a
fogmosó pohár fölött, mert szerették
egymást. Mert a szeretet vita is. Feleségül vette az asszonyt, aki szintén
kiverekedte már magát egy megromló házasság törmelékei közül. Másodjára az ember türelmesebb. És
óvatosabb. És talán jobban figyel az

apróságokra,
melyekben
mégis
mennyi méreg lehet. Végül a férfi
elmondta a feleségének, hogy gyermeke van, és még nem látta, ugyanabban a városban élnek, és a gyermek az ő nevét viseli. A nő, aki a
felesége volt már, és akinek már nem
lehetett gyermeke, sokáig nézett a
férfi arcába, aztán bólintott, jól van,
ha így van. Aztán mindenféle utazásokjöttek, újra külföld, hónapok és
évek idegen, európai nagyvárosokban, s olyan távoli völgyekben, melyekben minden fűszál ugyanúgy
zöldellt.
A férfi gyakran gondolt arra, hogy
őt se akarták. Nem akarta az édesanyja, de a harmadik abortusz után
megrázta a fejét, és azt mondta a
férfinak, aki az apja lett, azt mondta
neki, hogy ezt már megszülöm. Ebben az évben tör ki az országban a
forradalom, de a férfi születésekor
már javában folytak a letartóztatások, és ezrek menekültek, a Fertő tó
nádasában kitaposott ösvények kanyarogtak a szabad világnak nevezett
álom felé. így született meg a férfi, és
így halt meg előtte három másik, aki
szintén ő volt. Az apja jogot végzett,
jogász volt és alkoholbeteg. Havonta
egyszer látogatta meg már fiatal férfiként. Az öreg szórakozottan bámult
a borpára függönye mögül, pro prim o törvény, fiam, motyogta felemelt
ujjal, az pedig János törvénye, hogy
legfőbb parancs a szeretet.
Tudod, hol van Patmosz, fiam?
Tudom, bólintott a férfi.
Tudom, apám, mondta, és a félig
üres borosflaska üvegén meglátta a
saját arcát tükröződni. A férfi szintén
jogot tanult. Patmosz egy távoli sziget volt, ahol János evangélista lángolt a maga hatalmas látomásaival,
és aztán egy ugyancsak gigászian
érzékeny elme, Hölderlin írt felejt-

FENYVESI FÉLIX LAIOS

Karácsonyi napló
tekercset és így szól: „Az Úr lelke rajtam. Ő küldött, hogy örömhírt
vigyek a világ szegényelnek." Egyre kevesebben hiszik az emberi
törpeség korában, a 21. században, hol új és új kínzatások születnek, országok és földrészek pusztulnak, menekülők végtelen
menete az úttalan utakon... Ha maradt még reményünk, akkor ez
lehet: ez a Kisded. A fölébe hajló édesanyjával ez egyetlen élet,
az örök szépség és szeretet.
*

$

„Mennyből az angyal" - énekli a kisebb fiam. Az őriző istencsapat eljött hozzánk, Itt vannak, keringnek, suhognak körülöttünk,
által gondolatainkon. Karácsonykor még sűrűbb az angyalsereg,
együtt énekelnek a hóillatú ünnepesten, hogy megszületett a Kisjézus, a majdani világ ura. Itt fekszik előttünk, bebugyolálva. Most
éppen hallgat, föl-fölsír, Ő lesz az, aki elhozza majd a megváltás
kegyelmét, ifjúként bölcsen beszél a zsinagógában, kihengeríti a

Karácsonyi templom. Szenteste. Nézem a köröttem ülőket, Imádkozó társaimat. Mennyi fáradt és megkínzott arc, ahogy hunyt
szemmel hallgatják az ünnepi szót, a fölzengő orgonamuzsikát.
Hajszoltak és reményvesztettek. Annyi bajjal és jajjal viselé nép fiai és
lányai előttem. Mennek az oltárhoz, s alig van közöttük fölemelt fej,
szabad lélek. A legtöbb arcon a mindennapi gondok virrasztó
szégyene és az árulás. Jézust keressük és mindenütt Heródes emberei

hetetlen verset róla. Ma sem tudta,
miért, egyszer csak újra üzent Máriának. Találkoztak. A nő megőszült,
még mindig tanított, és egyedül élt.
Illetve férfi nem volt az életében,
nem volt társa, de volt egy gyermeke.
Iskolás már, törölgette a szemüvegét
a férfi, iskolás. Mária nagy lélegzetet
vett, és, mondta, tudod, néha azt
kérdezi, és aztán könnyű fintorral
elhallgatott. Mert olyan közhelyes
lenne kimondani. Meg talán nem
akarta nyomasztani a férfit. Miért
nem fested be a hajad, kérdezte a
férfi. Mária megvonta a vállát, nem
válaszolt. A férfi hazament, s otthon
azt mondta a feleségének, nem tudom, hogy van ez, talán az apám
szeretetlensége uralta a lelkem eddig, de mégis látnom kell a gyermeket. Tudod, fiú. Hét és fél éves, és
bibliai neve van. A neve azt jelenti,
hogy a legkisebb. Hogy kicsi, elnyomott, lesajnált, végül mégis ő lesz a
szerencsés. Az asszony komolyan bámulta a férfit, jól van, bólintott aztán,
ha így kell lennie, legyen így. Másnap
hatalmas dobozzal tolatott be a lakásba, ez lesz a karácsonyi ajándékod, mondta pihegve. A férfi óvatosan bontogatta a színes selyempapírt, ó, mint a mesében, hát persze, hogy kisvasút. Igazi kisvasút,
összeszerelhető, elemmel működő,
fekete kismozdony, tehervonat, személyvonat, piros cserepes kisállomás, szemafor. Többször találkozott
aztán a gyermek anyjával, hogy megbeszéljék a részleteket. Mert nem
lehet csak úgy, nem lehet fejjel a
falnak, az nem lehet, hogy odaállsz,
nyújtod a kezed, szervusz, kisöreg,
különben az apád vagyok.
És most itt ül velem szemben, rossz
sört iszunk, és azt mondja, hogy ez az
egész titok, az ő életének a nagy,
időleges titka, hordta hét éven át,
cipelte jóban és rosszban, de nekem
még hallgatnom kell róla. Viszont
megírhatom, ha akarom. Az ablak
mellett ülünk, a belvárosban vasárnapi álmossággal történik az, amit
életnek hívunk, elzörög egy autó,
kutyát sétáltatnak, nagyapák ballagnak a játszótérre az unokával. A férfi
rágyújt.
Nem tudom, hogy lesz, mondja.
Fogalmam sincsen, hogy mit szól
majd. Hogy néz majd rám. Mit kérdez, kérdez-e egyáltalán. Haragudni
fog-e, hozzámér-e, játszik-e velem,
akar-e.tőlem valamit.
Nem tudom, mondja a férfi, egy
kicsit félek, és izgatott vagyok.
Közelebb hajol.
Árva szót sem szólhatsz róla, de,
billen felém a szemüvege, megírhatod.
Hét és fél éves, tűnődik el aztán.
A fiam, teszi hozzá, és éppen a
születésnapomon, december huszonhatodikán fogom először látni
őt az életben, és ő először fog látni
engem.

tűnnek föl - eltakarják a csöpp jászol törékeny fényét az éjszakában.

Karácsony megszentelt ünnepét talán elmúlta után értjük meg Igazán.
Az eltűnt napokban mi minden volt: csillogó hóesés, ólmos eső és éji szélvihar, de a messzi csillagok változatlan tisztasággal ragyogtak. S rajtuk is
túl Isten véghetetlen szelídsége villant föl. így, együtt, az egész szépsége
adhat bizalmat, kifogyhatatlan karácsonyi hűséget egész életünkben.
•
Az isteni-emberi történet legegyszerűbb, legszebb és legfájóbb képeit
Jézus megtestesülése hordozza. Mária aggódó és József óvó alakja, a
bölcsőben szunnyadó gyermekkel. Szelíd ragyogású, bensőséges kép. A
szent család a karácsonyi barlang hűs homályában, a Kisjézust lehelő
barmok között. Egyszerűség és csodálatos egyetemesség rejtőzik benne. „Az örök egyszerű ember megszentelése - írja Pilinszky -, annak kodifikálása, hogy az egyes ember a történelemnek nemcsak láncszeme,
hanem egyúttal felülmúlhatatlan végcélja, Isten szeretetének legfőbb
tárgya is." A fájó-szép képet nem hiába idézték föl templomok, festmények és szobrok örökidejű üzenetekkel.
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A
jótékonykodás
nem
szezoncikk
A jótékonykodás nem csupán karácsonyi szezoncikk a karitatív szervezetek életében. A máltaiak, a Karitász, a Vöröskereszt és a nagycsaládosok egyesülete egész évben
gyűjti és adja az adományokat a legrászorultabbaknak.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
(MMSZ) a szociális ellátó rendszer
egyik legmeghatározóbb karitatív
szervezete, mely egész évben gyújt
adományokat a társadalom legszegényebb rétegei számára - tudtuk
meg Lengyel Gyulától, az MMSZ szegedi területi központjának vezetőjétől. Az adományokból a hajléktalanokat, kisnyugdíjasokat, magányos
időseket, szegény családokat, betegeket, mozgásukban korlátozottakat
és szellemi sérülteket, valamint a
menekülteket támogatják. Az MMSZ
Adni öröm címmel hét évvel ezelőtt
indított el egy programot, amelynek
keretében a téli hónapokban, karácsony előtt a leginkább rászorulóknak, a hajléktalanoknak és a magukra maradt időseknek gyűjtenek.
Idén a Magyar Rádió Napközben című műsorával és a Spar Áruházzal
indítottak közös akciót, amelynek
keretében arra kérték a nagybevásárlást végzőket, hogy vegyenek
pluszba cukrot, lisztet, rizst vagy
bármilyen más tartós élelmiszert,
amit a máltaisok eljuttatnak a rászorulóknak.
A katolikus egyház hivatalos segélyszervezete, a Szeged-csanádi
Egyházmegyei Karitász egész évben
folyamatosan gyűjti, fogadja az adományokat. Megyeri Márta, a karitatív
szervezet területi vezetője elmondta:
a pénzt, ruhaneműket és élelmiszereket a nehéz anyagi helyzetben élő
családoknak, gyermeküket egyedül
nevelőknek, időseknek, betegeknek,
hajléktalanoknak osztják ki. A Karitász télen teajáratot indít és az
ünnepen meleg vacsorával várja a
hajléktalanokat. A segélyszervezet tíz
éve minden decemberben jótékony
célú kézművesvásárt rendez.
A Magyar Vöröskereszt megyei és
szegedi szervezete is egész évben
gyűjti az adományokat. Korom István
területi vezető elmondta, hogy ők a
települési önkormányzatokkal, alapítványokkal és más karitatív szervezetekkel együtt döntik el, kiket támogatnak. A Vöröskereszt egyébként főként sérült, fogyatékos gyermekeken,
egyedül élő időseken, hajléktalanokon, valamint nehéz körülmények
között élő családokon segít. Szegeden idén mintegy ezerkétszáz gyermeknek, idősnek, családnak adtak
karácsonyi csomagot. Természetesen
a megyében ennek a többszörösét
osztották ki. Idén az intézményekben
élő sérült gyermekek számára gyűjtöttek játékokat,
mesekönyveket,
CD-lemezeket, mesekazettákat és
sportszereket. A Karitászhoz hasonlóan a Vöröskereszt is beindította téli
teajáratát. A hajléktalanokat nem
csupán teával, de ruhával is ellátják.
A Fészek Nagycsaládosok szegedi
egyesületének életében sem csak karácsonyi szezoncikk az adománygyűjtés, a jótékonykodás. Egész évben várják a mások által kinőtt ruhát, megunt
játékot, könyvet, tartós élelmiszert,
valamint azokat a használati cikkeket,
a babakocsitól kezdve a kenyérpirítóig, amelyek még működnek. Az adományokból elsődlegesen az egyesület
tagjait támogatják, de nyitottak mások megsegítésére is - tudtuk meg Deine Lászlótól. Az egyesület elnöke elmondta, mivel eltérőek az igények,
van, akinek egy könyv, másnak egy
színházjegy okoz örömet.

sz. c. sz.

Szerkesztőségünk karácsonyfái
Az ember karácsonykor nemcsak közvetlen szeretteire gondol, hanem a távolabbiakra is, azokra, akik valamiért közel kerültek a szívéhez. így
van ezzel szerkesztőségünk is. Amikor karácsonyi számunkat tervezgettük, egymás szavába
vágva kérdezgettük: mi van Tamással, mi van
Zsolttal, mi van Tibikével? Ugye emlékeznek,

hiszen lapunkon keresztül figyelemmel kísérhették valamennyiük sorsát. Sűlyos tüdőműtéten esett át a zákányszéki Csányi Tamás - ő nagyon szépen javul. Nem így a domaszéki Kadvány Zsolti, akinek egy sikeresnek látszó csontvelő-átültetés után most újra elkezdődik a kálváriája. Rá szenteste különös lelki figyelemmel

gondoljunk! A dorozsmai tanyán kigyűlt a villanyfény, s a jóakaratú segítőknek köszönhetően az autista Tibikét lényegesen könnyebb ellátnia édesanyjának, Szabó Honának.
Szerkesztőségünk egy-egy feldíszített fenyőfával állított be a számunkra és olvasóink számára is oly kedves családokhoz.

Ajándékosztás, villanyfényben
Fábián József is. így június végén
először gyulladhatott föl a villany a
közel másfél száz éves házikóban. A
gyerekeket n e m zavarta meg, hogy
a karácsonyfa szenteste előtt két
nappal érkezett. - A Jézuskának sok
helyre kell mennie, ezért hozzánk
korábban küldte el a fát - mondta
az édesanya. A legidősebb gyermek, Henrietta
már megkapta az
ajándékot: egy meleg, türkizzöld
fölsőt és néhány más ruhát, de az
első középiskolás kislány bevallotta, hogy szeretne még valamilyen
szerény ékszert: láncot, esetleg
gyűrűt. Jancsika vágya a karácsonyfát díszítő égősor, amelyre hiába
áhítozott tavaly, mert akkor még
n e m volt áram a házban. Tibike
édességet talál majd a fa alatt. Az
anyuka büszkén mutatta a kislányától kapott ajándékot, egy vékony, ezüst karkötőt.

Először ünnepelhették lámpafényben
a karácsonyt azon a dorozsmai tanyán, ahová olvasóink adományaiból
kötötték be a villanyt. Szabó Ilona és
három gyermeke örömmel fogadta
szerkesztőségünk ajándékát, egy földíszített fenyőfát.
Alig fért be az alacsony mennyezetű, árvíz előtti házikóba az arany
csűcsdíszes karácsonyfa, amelyet
szerkesztőségünk hozott ajándékba
a kiskundorozsmai Szabó
Ilonának
és gyermekeinek. Amint arra olvasóink emlékezhetnek, lapunkban
többször írtunk a gyermekeit egyedül nevelő édesanyáról, aki magához a miniszterelnökhöz fordult segítségért, s arra kérte, kössék be az
áramot tanyájukba. Ezzel legfőképpen az egyik gyermek, az autista Tibike ellátása miatt lett volna nagy
szükség, mert a beteg kisfiú csak
pépes ételeket fogyaszthat, amelyeknek elkészítése sokkal könynyebb elektromos turmixgéppel.
Fölhívásunkra olvasóink, valamint intézmények, gazdasági társa-

Szabó Ilona gyermekeivel

együtt örül a karácsonyfának,

ságok adták össze az áram bekötéséhez szükséges önrészt fedező
költségeket, ezen felül sok tárgyi

KADVANYEKA KORTEREMBEN KARACSONYOZNAK

Tovább szorítunk Zsoltinak
orvosok a csontvelő-átültetéssel.
- Nagyon sokat
kell innia meg
ennie,
néhány
hét alatt sajnos
nagyon legyengült. Pedig semmi jel n e m mutatta, hogy újra
megbetegedhet,
nyáron már az
udvaron játszott,
egészséges, életerős gyerek volt
- tette hozzá az
édesapa.
A karácsonyt így
távol a háztól,
Zsolti kórtermében tölti a Kadvány család. Az állandóan MiskolKadvány Károly és Szabolcs a tőlünk kapott karácsonycon
tartózkodó
fával - a háttérben Zsolti játékai.
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
édesanyához és a
beteg kisfiúhoz tegnap indult el az
Feldíszített fenyőfával akartunk kedédesapa és a nagyobbik testvér, Szabolcs. - Biztattak az orvosok, hogy
veskedni a tavaly karácsony előtt
karácsonyra esetleg hazajöhet Zsolti,
csontvelő-átültetésen átesett domade nem javult annyit az állapota,
széki Kadvány Zsoltinak. Bíztunk abhogy megkockáztassuk az utat - jeban, hogy felgyógyult súlyos beteggyezte meg az édesapa.
ségéből, de nem találtuk otthon. ÚjA család mindenesetre készült a
ra elszaporodtak a rosszindulatú sej- hazatérésre. A srácok közös szobája
tek, így az idei karácsonyt is a mispontosan olyan, amilyennek Zsolti
hagyta, a játékok, a kisautók katonás
kolci klinikán tölti.
rendben várták a kisebbik Kadvány
Szomorú lesz a domaszéki Kadvány fiút.
család karácsonya az idén. Kisebbik
De még n e m játszhat velük.
fiuk, Zsolti ugyanis a miskolci kli- Zsoltinak most az a fontos, hogy
nikán fekszik, mert csontvelőjében minden egyes nappal erősebb és
újra elszaporodtak a rákos sejtek. - erősebb legyen, hogy aztán tavaszNovemberben újra visszaesett. Fel- szal Szabolcs újból csontvelőt adbolydult az immunrendszere, az or- hasson neki. S a sikeres műtét
vosok szerint valamilyen vírust kap- után jön egy újabb nyár, amikorra
hatott el - mondta az édesapa, Kad- teljesen meggyógyul ez a most
vány Károly.
még nagyon beteg kisfiú, aki jövőZsolti most kemoterápiás kezelé- re már minden bizonnyal izgatotseket kap, a család meg remény- tan fogja várni idehaza a karácsokedik: ha sikerül a kezelés, akkor nyi ajándékokat.
tavasszal újból megpróbálkoznak az
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

adomány is érkezett. Segített a Démász Rt. és az önkormányzat dorozsmai kirendeltségének vezetője,

A cserépbe ültetett, gyökeres fenyőfát vízkereszt után szeretnék elültetni a kertben: ha „megfogja", azaz
jól érzi magát a földben, és tovább
növekszik, mindig emlékezteti majd
a családot 2003 karácsonyára.
NY. P.

Tamásék boldog szentestére
készülnek
Egyre jobban érzi magát a súlyos tüdőműtéten átesett Csányi Tamás. A zákányszéki fiatalembert hosszú hónapokig lélegeztetögép tartotta életben.
A sikeres orvosi beavatkozásnak köszönhetően most már családja körében, boldogan töltheti az ünnepeket
A négyéves Tomika nyitott ajtót,
amikor felkerestük a zákányszéki
Csányiékat. Szerkesztőségünk egy
karácsonyfával lepte meg a súlyos
tüdőműtéten átesett Csányi Tamást
és családját.
A fiatalember tüdejében sorozatosan elzáródtak az erek, így egyre
n e h e z e b b e n kapott levegőt. Eleinte csak fáradékony lett, majd fokozatosan vesztette el erejét. Végül
már szinte az ágyból s e m tudott
felkelni és lélegeztetögép tartotta
életben. A vizsgálatok kimutatták,
hogy csak tüdőátültetés mentheti
meg. Szerencsére erre n e m volt

Csányi Tamás és két gyermeke,
feldíszített
fenyőfával.

Niki

szükség, mivel egy bécsi profeszszornak sikerült kitisztítania az elzáródott ereket.
Tamás állapota a műtét után roh a m o s a n javult. - Egyre jobban érz e m magam. Idén nyáron a gyerekekkel és barátaimmal a mórahalmi fürdőbe jártunk, mert az úszás
erősítette a tüdőmet - mesélte.
Emellett sokat kirándultak, sőt
még a közeli lovas tanyát is többször felkeresték.
Nemrég volt az egyéves kontroll,
ami igen szép eredményt mutatott. Most már mindent ehet, nem
kell diétáznia. Ennek köszönhetően lassan visszanyeri elveszett súlyát. A gyógyszerek nagy része
azonban megmaradt. Több tablettát még 3-4 év múlva is szednie
kell.
A szeptembertől első osztályos Niki és kisöccse, Tomika már nagyon
várja a karácsonyt. - A kicsik levelet
írtak a Jézuskának, mi kerüljön a fa
alá - mondta az édesapa. A lányka
Barbie babát szeretne hintóval, Tomi pedig rendőrautót és puskát
rendelt. Az ünnepi
készülődésből a kicsik is kivették részüket. A nagyi sütötte óriási mézeskalács-házikót ők
díszítették.
A karácsonyi asztalra a hagyományos ételek kerülnek. - Nincsen nálunk szenteste halászlé, sült hal és
liba, valamint mákos nudli nélkül. A
csemege tésztáját
a két kicsi gyúrja tette hozzá a nagymama.
és Tomika a

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA
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HALÁSZLÉT, TÚRÓS CSUSZÁT FŐZNEK A SZAKÁCSOK A RÁCS MÖGÖTT

Mars téri börtönkarácsony
Stein Zoltán parancsnokhelyettestől
megtudtam - 2003 végén 1200-nál is
több fogva tartott várja a karácsonyt.
Közülük közel ezren a Csillagban
töltik jogerős büntetésüket, míg a
többiek a Dorozsmai úton, előzetes
letartóztatásban gondolkodhatnak el
eddigi életükön.
- Az év végi ünnepek természetesen börtönünk teljes személyzetére pluszmunkát rónak. A különböző rendezvényekre a szokottnál
nagyobb csoportok indulnak, a hangulat is más. De ettől függetlenül
minden biztonsági rendszabályt az
utolsó pontig be kell tartani, hiszen
arról karácsonykor sem feledkezhetünk meg, hogy Szegeden nagyon
súlyos bűnökért elítéltek töltik büntetésüket, többek között itt őrzünk
közel kétszáz életfogytiglani fegyházra ítéltet - mondta el Stein őrnagy.

A színjátszó csoport, a hagyományőrzők csapata ünnepi műsorral készül az ünnepekre, míg karácsonykor
halászié és túrós csusza a menü a
Szegedi Fegyház és Börtönben. A
Csillaglakok napjai december végén
sem lesznek gondtalanok, s a rács
sem vékonyabb zárkájuk ablakán, de
a börtön vezetése minden megtesz
azért, hogy elviselhetőbbé tegyék a
fogva tartottak karácsonyát.
- Hogy miért ülök a Csillagban?
Mert gázoltam. Egészen pontosan
belegázoltam a büntető törvénykönyv néhány paragrafusába, s
ezért mértek ki rám éveket - fészkelődött a székén, a szegedi Csillag
börtön kultúrkörletének egyik irodájában Géza. Elégedett lehetett
saját humorával, mert egy halovány mosoly suhant át az arcán,
majd számtanleckébe bonyolódtunk. Géza addig adta össze az esztendőket, míg a végére kiderült,
egy rövid megszakítástól eltekintve
több mint 12 éve ül már börtönben, s 2006 októberéig börtönrend
szerint lesz beosztva minden napja.
- Itt van már a szabadulás a kertek
alatt, csak a kert sikeredett nagyon
hosszúra - ajándékozott meg még
egy poénnal Géza, ám ahogy a közelgő karácsonyra terelődött a szó,
egyre kevesebb vidámság fért el beszélgetésünkben. A gyilkosságért és
rablásért elítélt pesti férfi elmondta:
a rácsok mögött kegyetlenül fájó ünnep ez. Mindenki a szeretetről beszél, miközben a börtönben vagy
azért szenved a rab, mert sokan gondolnak rá a szabad világban, vagy
azért, mert minden kinti kapcsolata
megszakadt már.
- Engem még a szüleim is megtagadtak, bűneimet nem tudták feldolgozni, így aztán nincs is ki után
vágyakozzak.
Benti feladataimra
koncentrálok, kultúrműsorral készülünk a karácsonyra, van hát mit tennem - köszönt el Géza, miközben a
folyosóról érkező zajból is lemérhettem: igazán pezseg az élet néhány
nappal karácsony előtt a Szegedi
Fegyház és Börtön csillag alakú épületének harmadik szintjén.
Az egyik teremből vidám cigányzene szűrődött ki. Mondta is büszkén
Gyula: az ő zenekaruk próbája ez, a
karácsonyi műsorsorozat egyik legszebb produkciója mindenképpen a

Beszámolt arról is, hogy a Csillagban karácsonykor ünnepi menüt
főznek a szakácsok, halászlé, túrós
csusza kerül az asztalra. De szellemi
táplálékról is gondoskodik a börtönvezetés: filmvetítések, koncertek,
vetélkedők érik egymást. Kaptam egy
részletes programot is a parancsnokhelyettestől, amelyből kiolvashattam: színjátszó kör, katolikus
énekkar is színpadra lép, de aki
mondjuk Jiri Menzel Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmjére kíváncsi a szigorúan ellenőrzött börtönben, december 29-én kereshet
helyet magának a kultűrkörlet nagytermében.
A karácsonyi szentmise

már a Csillagban is természetes.

cigány hagyományőrzők koncertje
lesz. Gyulát lopásért küldték a hűvösre, csak 2 év 4 hónapra ítélte a
bíróság, de a karácsony akkor is keményen megsanyargatja az embert csóválta a fejét Gyula.
- Tudja, nekem öt gyerekem van, a
legkisebb csupán nyolc hónapos,
persze hogy nagyon szeretném velük
tölteni az ünnepet. Erre ugyan nincs
lehetőség, de elvisznek majd Szekszárdra, ott találkozhatok a családdal, merthogy paksi vagyok, és ekkora távolságot Szegedig nem tudna
megtenni az egész família - mondta
el Gyula, majd december elejére emlékezett.
- Akár hiszi, akár nem, de még
csokiból csinált Mikulást is mindannyian kaptunk a börtönvezetéstől.
Pár perccel később Róbert arról az
ajándékról mesélt, amivel ő szeretné
meglepni zárkatársait. A művészeti

Még sötét volt, mikor a hajnali támadáshoz ébresztettek. Adtak valami kenyeret, egy kevés rumot meg pár golyót, bár azt senki nem tudta,
hogy mi támadunk vagy minket támadnak. Részletesen elmagyarázták
a tervet, hogy mikor mit kell csinálni, de amikor megindultunk, mindent elfelejtettem. Ráadásul mi voltunk nyugatról, és amikor felkelt a
nap, teljesen elvakított. Rohantunk előre, ebből gondoltam, mégiscsak
ml támadunk. Azt mondták, golyót végszükség esetén használjunk,
mert nincs belőle sok. Elértük az ellenség vonalát, de nekik se lehetett
sok lőszerük, mert nem lőttek. Egymásnak estünk. Csapkodtuk a puskákat, összevissza rohangáltunk, birkóztunk és vertük egymást. Nem is
tudtam, hogy ekkorákat tudok csapni. Párszor megfordult a fejemben,
hogy elszaladok valamerre, hagyom az egészet, de nem tudtam, valójában merre is mehetnék egyedül, inkább a többiekkel maradtam.
Egy nagydarab férfi egyszer csak szembefordította velem a
puskáját, azt hittem, lőni akar. Megdermedtem, erre nem számítottam. De nem lőtt, a szuronnyal végighasította a karomat. Ettől ő
is megdermedt egy pillanatra, mert nem tudta, mi lesz rá a válasz,
mintha eddig ő se csinált volna Ilyet. Összeszedtem minden erőmet,
hogy akkor én is belevágom a szuronyomat, de elszaladt. Nem
éreztem a sebzett karomat, ömlött belőle a vér. Aztán valaki hátulról
lecsapott puskatussal.
A kórházban ébredtem, lassan eszméltem rá, hogy élek, és hogy ha
nem élnék, akkor se lehetne egy szavam se.
Szépen gyógyult a seb, egy hét múlva már fölraktak egy lovas
kocsira, azzal hordtam az ételt a többleknek. Mindig másfelé, sokszor
alig találtam őket, néha azt se tudtam, merre járok. Mindig csak az
irányt adták meg, meg azt, hogy milyen jellegzetes fákról ismerem föl
a helyet, ami alá van aknázva. Úgy tűnt, sokáig kell még ezt
csinálnom.
Egyszer aztán rám jöttek a bombázók. Lőttek, meg megszórtak
bombákkal is. Nem találtak el, de a lovak megvadultak. Az étel már

csoportban betlehemes játékra próbáló elítélt már a modern kor modern bűnözője. A 23 éves fiatalember
bankkártyalopásért,
bankkártyával
való visszaélésért állt bírái elé, kapott
is 4 év 6 hónap börtönt, amiért 170
ezer forinttal megkurtította valaki vagyonát. De hát az már régen volt, s
most az ajándékra kell koncentrálni.
- Vettem tortalapot a börtönboltban, és abból lesz majd a finomság csillogott Róbert szeme, mint aki már
szájában érzi a fenséges ízeket.
Azt nem tudom, hogy Tamás vajon
kap-e majd ebből a tortából, de az
tény: a húsz évre elítélt pesti srácnak
még egy tucatnyi karácsonyt kell
bent tölteni a rácsok mögött, ugyanis
lehet bármilyen jó a magaviselete,
2015-nél hamarabb nem veheti át a
szabaduló papírokat.
- Emberölésért mérték ki rám a
fegyházat, 19 éves voltam, amikor
bevonultam, s 39 leszek, amikor ki-

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

engednek - suttogta halkan Tamás,
aki vendégeskedett egy ideig Sátoraljaújhely börtönében, s most a Csillagban próbálja - mint mondta - a
lehető leghasznosabban eltölteni a
napjait.
- Hogy az egész fiatalságom börtönben élem le? Tudja, az ilyenbe
nem szabad belegondolni. Dolgozni
kell - én például a varrodában kaptam munkát - meg tanulni. Most már
gimnáziumba járok, így aztán csak
könnyebb bent valamivel - magyarázta a fiatalember, aki - akárcsak
Imre, s még vagy kétszázan a Csillagban - nem is reménykedhet abban, hogy bárki is meglátogatja karácsony ünnepén.
- Valamikor a nagymamám még
bejött hozzám, de hát ő meghalt, így
aztán csak a bentiek társaságára számíthatok.
Társaság pedig akad, hiszen a Szegedi Fegyház és Börtönben - mint azt

P0DMANICZKY SZILÁRD

Háború

rég lemaradt a kocsiról, nem tudtam rendezni a lovakat, belerohantak
az aknamezőbe. Az volt az utolsó képem, hogy minden szétrepül.
Megint egy kórházban ébredtem föl, és hogy másodszorra is
életben maradtam, nem éreztem, hogy ez valamennyire is végleges
lenne. Sokkal rosszabbul voltam, mint az első után, és ahogy később
kiderült, pár repesz bennem maradt, közvetlenül a szívburokban,
azokat nem merték bolygatni. Vagy így, vagy sehogy.
Még fel sem épültem, fogságba estem. Hogy kik fogtak el, nem
tudom, nem értettem a nyelvüket. Teherautókra meg vagonokba
tuszkoltak, napokig mentünk. Már akkor nem éreztem, hogy hogy telik
az idő, hány nap ment el. A táborban végképp összefolyt minden.
Megettem, amit adtak, megcsináltam, amit megparancsoltak. Nem
beszéltem senkivel. Semmim nem volta ruhámon kívül, vagy tán még
az se, bármire gondolni pedig végképp elfelejtettem. Mindig csak azt
láttam, ami előttem volt, mindig csak azt csináltam, amit mondtak.
Soha nem változott semmi. A többlekkel nem tudom, ml történt.
Később azt mondták, vége a háborúnak. Ezt elég sokszor hallottam
már ahhoz, hogy ne értsek belőle semmit. Ugyanúgy dolgoztunk
tovább.
Az Idő összefolyt az éhséggel, bármit mondani semmi értelme nem
maradt. Egy éjjel aztán mégis fölráztak és mondták, hogy mehetünk.
Nem mondták, hogy vége a háborúnak, hanem csak azt, hogy mehetünk. Mert már régen vége volt.
Nagy csapatokban Indultunk útnak, a többiektől tudtam, merre kell
menni. De egy hét után lemaradtam, nagyon mélyen elaludtam, és
ottfelejtettek. Rossz irányba indulhattam, mert délután egy néptelen
faluba értein, vagy legalábbis nem láttam senkit, és ahogy az utcán

- Az év végi ünnepi rendezvények
lebonyolításához nagy segítséget kapunk az egyházaktól is. Immár hagyomány, hogy a karácsonyi szentmisét Gyulai Endre megyés püspök
celebrálja börtönünkben, míg a Mécses Szeretetszolgálat csomagküldő
akciójával szerez azoknak is boldog
perceket, akik senkitől sem várhatnak ajándékot - jegyezhettem le Stein Zoltán szavait. Majd a parancsnokhelyettes így köszönt el, amikor a
Mars térre már ráült a téli este vastag
sötétsége:
Karácsonykor
börtönünkben
még a legsúlyosabb bűnöket elkövetők is elgondolkodnak tettükön,
azon, milyen jövő is várhat rájuk, ha
innen kikerülnek. A mi feladatunk
nem lehet más, mint ügy intézni a
dolgokat, hogy mindenki érezze, valamennyi törődés neki is jut, s ha
nem is gondtalanná, de elviselhetőbbé szeretnénk tenni az ünnepeket.
BÁTYI ZOLTÁN

mentem, tüzet nyitottak rám. Összevissza rohantam, mire fedezéket
találtam. Beugrottam egy fölfordított betongyűrűbe. Három napig
voltam benne. Ha csak a lábamat kinyújtottam, lőttek. Aztán egy
ember nézett be a gyűrűbe, hogy mit keresek ott. Mondtam. Már
hajnalban leszedték a géppuskást a templomtoronyból, mondta.
Mentem tovább.
Fogalmam sem volt, merre járok, és hogy jó-e az irány, csak
valamiért a nap állását követtem, úgy éreztem, arra kell mennem.
Néha kaptam enni, de többnyire kint aludtam a fák között, és ha
nem volt más, megettem a rügyeket. Annyit már láttam, hogy
tavaszodik. Pár nap alatt egyre nagyobbak lettek a rügyek. Nappalra
most már átmelegedtem.
Végre elértem egy falut, amiről régebben hallottam. Ott mertem
először kérdezni. Azt mondták, jó ideje véget ért a háború. Onnantól
pontosan tudtam, merre járok.
Elértem a falunk határát, aztán az első ismerős tanyákat. A kutyák
ugatva rohantak ki rám, a házakból csak néztek, nem ismertek meg.
Volt, aki felemelte a tenyerét, hogy intsen, de elbizonytalanodott.
Már láttam a tanyánkat, meg hallottam, hogy a kutya majd eltépi a
láncot, úgy ugat. A szántásban nehéz volt a járás. Amikor közelebb
értem, egy gyerek állt a ház mellett, és azt kiabálta, hogy jön egy
ember. Mentem.
Senki nem hitte, hogy élek. Én is csak akkor éreztem, mikor a
feleségem meg a fiam az udvaron zokogott velem együtt. Alighogy
megnyugodtunk, a lányomat kerestem. A feleségem nem tudott mit
mondani. Meghalt. Nem volt gyógyszer a betegségre. Hiába éltem túl
a háborút, most haltam meg. A kétség, hogy ha itthon vagyok, talán
én tudtam volna rá vigyázni, soha nem hagyott el. És soha nem
tudtam pontosan, mi maradt meg belőlünk a háború után. Vagy
minden odaveszett. Éveken át csak úgy tudtam kimozdulni a házból,
ha fogtam a fiam kezét.
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Terülj-terülj
asztalkám
A karácsonyi

hagyományvilág-

Ahány nép, annyi ünnepi szokás

ban minden népnél jelentősége

A karácsony megünneplésében ősi,

van az ünnepi étkeknek. A spe-

pogány mágiák, vallási liturgiák, a

cialitások elkészítése, megkós-

természet változásaihoz kötődő

tolása saját ünnepi menünket

hiedelmek, varázslások, praktikák,

is változatosabbá, gazdagabbá
teheti.

Al-dunai

egyházi parancsolatok, nagyrészt kötelezővé vált népi hagyományok,

halleves

Egykilónyi halat megtisztítunk,
húsát lefejtjük a csontról, feldaraboljuk, felöntjük annyi vízzel,
amennyi ellepi, megsózzuk, meghintjük pirospaprikával, megfőzzük. A halfejet, a csontokat tízdekányi hagymával, tíz deka paradicsommal, tizenöt dekányi vegyes
zöldséggel, két zöldpaprikával,
egy babérlevéllel mintegy nyolc
deci vízben erős lángon főzzük
egy óráig, majd leszűrjük és a
halhoz öntjük. Három tojássárgáját három deci tejföllel elkeverünk, belehabarjuk a levesbe, ízlés szerint borsozzuk. Aki savanykásabbra akarja, tehet bele pár
csepp citromlevet vagy kevéske
ecetet. Szokás bele csipetkét
vagy galuskát főzni.

Svéd húsgombóc
(Köttbullar)
Két evőkanál zsiradékban megpárolunk egy fej apróra vágott
vöröshagymát. Felverünk villával
egy tojást, hozzáadunk egy deci
tejet, négy-öt deka zsemlemorzsát, és kb. öt percig hagyjuk
„összeállni".
Belekeverünk két
kávéskanál sót, egy csipetnyi pirospaprikát, borsot, szerecsendiót, fél kiló darált marhahúst és a
hagymát. Két-négy centi nagyságú gombócokat formázunk, kétkanálnyi zsírban kisütjük, majd
egy meleg tálba tesszük őket. A
maradék zsiradékba beleteszünk
három evőkanál lisztet,
picit
megpirítjuk, csipetnyi sót és cukrot hintünk rá, lassan hozzáadagolunk két és fél deci vizet és egy
deci tejszínt, s addig főzzük (állandóan kevergetve), amíg besűrűsödik. A húsgombócokat beletesszük a mártásba.

Mexikói csirke
Két evőkanál lisztet csipetnyi
sóval és borssal összekeverünk,
beleforgatjuk a csirkedarabokat
(kb. egy kilót). Felolvasztunk öt
deka vajat, és megsütjük benne
a csirkehúst. Amikor mindkét oldala pirul, hozzáadunk egy fej
apróra vágott vöröshagymát, és
sárgára összepároljuk. Beleteszünk egy-két szeletelt paradicsomot, hat-nyolc szem olajbogyót, tizenöt dekányi mazsolát,
felöntjük két deci vízzel, és addig főzzük, amíg a hús meg nem
puhul (kb.1-1,5 óra). A teljes
megfövés előtt kb. öt perccel
beleteszünk egy-két darab fahéjat (amit a tálalás előtt kiszedünk).

Céklás-diós északi
saláta
Egy kiló meghámozott céklát
megfőzünk sós, ételízesítős vízben. Egy kefirt, egy tejfölt, egy
evőkanálnyi majonézt, egy csomó aprított zöldhagymát, egy gerezd összetört fokhagymát, csipetnyi sót, borsot, tört koriandert, reszelt citromhéjat összedolgozunk tíz deka apróra vágott
(nem ledarált!) dióval. Apró kockákra vágjuk a céklát és összekeverjük a dresszinggel, majd hűtőbe tesszük pár órára, hogy összeérjen. Tálaláskor a tetejét lehet
hagymaszárral, diószemekkel díszíteni.

nemzeti sajátosságok ötvöződnek,
öröklödnek és változnak napjainkban
is. Gyökereikben közösek, ám mégis
ahány nép, annyiféle a karácsonyünnep.

Fényünnep és svédasztal
Az ünnepi előkészület Svédországban is december elején indul, az
adventi koszorú gyertyáinak meggyújtásával, ám a svédek karácsonya
tulajdonképpen Lucával, az év legrövidebb napjának megünneplésével kezdődik. A házakat kívül-belül
feldíszítik fenyőágakkal, szalmadíszekkel, piros és fehér virágokkal, az
ablakokba karácsonyfa alakú adventi
gyertyatartó kerül. E jellemzően
skandináv motívumos díszítés mellé
az ünnep előtti héten sok svéd család
készít gyömbéres mézeskalácsból
házikót. A karácsonyfa alá vagy a
lakásajtó elé pedig majdnem mindenhol bekerül a szalmából készült
kecskebak, a Jul-Bock, aminek a néphit szerint szerencsét biztosító ereje
van. Az ajándékokat a gyereknépnek
december 24-én este a család valamelyik férfitagja osztja ki nagy
zsákból, Télapónak öltözve. Régebben a svédek egymást is ajándékozták, sajátos módon, úgy, hogy az
ajándékozandó kapuját megzörgették, bedobták a meglepetést, s elszaladtak. Ünnepi terített asztaluk
nyomán terjedt el a világban, s lett
közkedvelt a sokféle finomsággal
megrakott svédasztal. Elmaradhatatlan eledel a főtt és sült sonka, a hideg
és meleg fogások között jellemző a
pácolt és füstölt hal, a vadhús, valamint a specialitás, a húsgombóc,
továbbá ott vannak a pástétomok, a
vegyes zöldségtálak, a vörös káposzta és a céklás savanyúságok.

24-én este csak a gyerekek készítik ki
hosszú szárú harisnyáikat és a süteményt, meg némi itókát az ajándékhozó Santa Clausnak, azaz Father
Christmas-nek. Az ünnep a Chritmas
Day-jel, az ajándékozás napjával, december 25-ével köszönt be, akkor a
család templomba megy, majd kibontják ajándékaikat. S következik az
ünnepi ebéd, melyben ott a gesztenyével töltött pulyka, a krumpli- és
zöldségköret. Elmaradhatatlan a karácsonyi puding, az aszalt gyümölcsökkel, brandyvel, fűszerekkel házilag készített csemege. Sajátos szokás a karácsonyfára pukkanó cukrokat tenni, picike ajándékokkal.

Sárgarépa
a rénszarvasoknak
Az ír szomszédok nemhogy később
kezdenék a karácsonyt, inkább elébe
mennek, s már december 13-án elkezdik az ünneplést a „Little Christmas"-szel. A „kiskarácsonyt" követi a
nagy, amikor írország-szerte gyertyákat állítanak az ablakokba, fenyőfát díszítenek, sajátos hagyományként egy pohár whiskyt készítenek az
ajándékhozó apónak, csokornyi sár-

garépát a rénszarvasainak, aztán elmennek a misére. Az ajándékbontás
és a közös családi ebéd ideje december 25., másnap viszont régi szokás szerint sokan az utcákon mulatoznak, lóversenyre mennek. S él
még az a hagyomány, hogy a falvak
házait Wren Boy-ok, rongyokba öltözött fiúk járják énekekkel, zenével
köszöntve az ünnepet, aprópénzt
„koldulva" (akárcsak nálunk a kolindálók, regösök, betlehemezők).

Tizenkét napig
A görögök ugyancsak sokáig, tizenkét napig ünnepelnek, úgy,
hogy ég a házi oltár gyertyája vagy
a kandallótűz, végig ott a bőven terített asztal, hogy vendégszeretetre
tekinthessen be a néphit szerint
mindenhová ellátogató Krisztus és
Szent Vasziliosz. December 25-én
szinte egész nap szól az örömharang, egymást érik az istentiszteletek. Délben az ünnepi asztalra
még ma is sok helyütt kerül tradicionális étel, a főtt disznófej, s
ilyenkor vágják fel a specialitást, a
krisztuskenyeret, a Hrisztopszomot, amit parázson, kalácstésztá-

ból sütnek, rituálészerűen, jelképekkel.

Családi

mulatságok

A gyerekeknek nagy szerep jut a
mexikóiak karácsonyában is: kilenc
napig Jézus születésnapja előtt házról
házra járnak, eljátsszák Szűz Mária és
Szent József betlehemi zarándoklását, és pasodát, szállást kérnek. A Pasoda után Pinata, azaz játékos jutalmazás következik, a bekötött szemű
kicsiknek egy bottal el kell találniuk
egy színes, felfüggesztett papírdobozt, amiből déligyümölcs, cukor,
csoki hull a jól célzók fejére. A mókát
figyelő felnőttek közben forró puncsot iszogatnak, vigadnak. A katolikus
mexikóiak december 24-én éjféli misével, csengettyűszóval, tűzijátékkal
fogadják a kisded születését. Aztán
pompásan terített asztalokhoz ülnek,
ezek mellé szokás meghívni egyedülálló ismerősöket is. Ételspecialitásuk
a tamales, egy kukoricapépből készült, mindenfélével töltött lepény,
amit több napig sütnek, úgy, hogy a
tésztamassza készítése közben énekelnek, táncolnak, mulatoznak.
SZABÓ MAGDOLNA

SZEGEDRŐL ELSZÁRMAZOTT AUSZTRALOK KARACSONYA

Keblek közé zárt vaníliafagyi

Békesség és rizskása
A svédek szomszédságában lakó
finnek karácsonya békehirdetésükről híresült el. Több mint hatszáz
éves szokás ugyanis Finnországban,
hogy december 24-én 12 órakor a
turkui elöljáróság kihirdeti a karácsonyi békét, mondván, innentől vízkeresztig legyen nyugalom az egész
országban, s büntettessenek meg a
békétlenkedők. A békesség, a segítőkészség jegyében az ünnep előtti
napokban a finnek a szegények megsegítésére gyűjtenek az utcákon, szeretetvásárokon, a bolhapiaci forgatagban. A díszítési, vásárlási láz itt is
sajátja az ünnepváró időnek, miként
az is, hogy „kiskarácsonyi ünnepek",
partik vannak a munkahelyeken szaunázással. Ami egyébként a finn
családok ünnepéből sem maradhat
el: szenteste, gyertyagyújtás előtt közösen szaunáznak. Az ünnepi vacsorában ott a sonka (itt-ott pulykasült), a májpástétom, a krumpli, a
répa, esznek szilvalevest, és van rizskása, amiben egy szem mandula van,
aki megtalálja, annak ezzel a jövő
évre házasságot jósolnak. Karácsony
másnapján hajnali mise van, az ünnepi étkek között pedig ott egy különleges halétel, a lipeakala. Ilyenkor
van a családi látogatások ideje.

Szenteste nélkül
Bár Angliában a karácsonyi készülődés, a vásárlási csábítás mostanában már októberben megkezdődik, a karácsony mégis egy nappal
késik. A protestáns angolszász karácsonyban ugyanis nincsen szenteste, nincsen éjféli mise, december

Harmincöt fok árnyékban, apró bikiniben és Mikulás-sapkában feszítő bombázók, medence partján csillagokkal, girlandokkal és üveggömbökkel
feldíszített eukaliptuszok - így ünnepli már közel
tíz éve a Szegedről Sydney kertvárosába költözött
Bálint József a karácsonyt. Mulatt felesége és két
lánya, valamint fotós szakmája miatt tucatnyi
modell vesz részt a Christmas-partyn.
Fehér karácsonyról álmodik szinte mjndenki kishazánkban. Néhány ezer kilométerrel távolabb, a kontinensnyi szigeten, Ausztráliában pedig lenge ruhába
bújt emberek gyűlnek össze a fenyőfa körül. Persze, ha
van egyáltalán fenyőfa. Ha nincs, megteszi a feldíszített cédrus vagy eukaliptusz is.
Bálint József tizennégy éve döntött úgy, hogy a
napfényes, de igen hideg Szegedet felcseréli Sydney-vel.'- Fotós a szakmám, így gondoltam, hogy a
kenguruk földjén is kipróbálhatom magam - mesélte.
Fortuna gyorsan kegyeibe fogadta a két bőrönddel
Ausztráliába érkező szegedi fiatalembert. Összeismerkedett egy kinti férfimagazin tulajdonosával és két
hónapra rá már az ő fotója került a címlapra.
Az egyik modelljét, egy mulatt szépséget vett feleségül, aki két aranyos lánykával ajándékozta meg. Danielle és Yvett még sohasem járt Magyarországon,
havat is csak a televízióban láttak - mondta az édesapa. Így a két 1 á r ^ e D u ^ ^ c|(glftyytfcTi, mi is az a fehér
AZ

állományából törölve

karácsony. Kertvárosi házuk hatalmas udvarán, a medence partján ünneplik Jézus születését.
Tavaly egy eltévedt koala kicsit megrongálta a feldíszített eukaliptuszt. A pici maci csak vacsorázni
akart a levelekből, s közben a fa alatt álló asztalon
sorakozó pezsgőspoharakba potyogtatta az üveggömböket. Tanulva az esetből, idén a tisztáson terítenek.
A család és a baráti kör fürdőruhára vetkőzve vesz
részt már évek óta a karácsonyi bulin. - Szerencsére a
feleségem nem féltékeny típus, így eltűri, hogy szépségek lepjék el kertünket - mondta nevetve Bálint József.
A karácsonyi hangulatot a feldíszített fákon kívül
más nem nagyon jelzi. Hacsak nem tekintjük annak az
amerikai mintára felfújt cicikben pompázó hölgyek
fejére húzott Mikulás-sapkát. Tavaly egy kis családi vita
is lett ebből, mert József anyósa szerint túl sok volt a
mell a kertben. - Apósomat viszont nem zavarta,
persze csak akkor jegyezte meg ezt, mikor felesége a
bóléval volt elfoglalva - mosolygott a szegedi ausztrál.
A tavalyi buli szenzációja a fagyiverseny volt. Az
olvasó téved, ha arra gondol, hogy az nyert, aki adott
időn belül több gombócot tudott megenni. Csak
hölgyek nevezhettek. A játék lényege pedig egyszerű: ki
tud több vaníliagömböt felhalmozni keblei között. A
győztesről elég annyit elárulni, hogy mellmérete közelít a 125 centiméterhez.
Az idén még nem lehet tudni, mivel áll elő a
házigazda. - Ezt sohasem tervezem meg előre. Mindig
a társaság és a hangulat hozza - tette hozzá végül
Bálint József.
K.T.

